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تحرکات ديپلماتيک جمھوری اس�می و 
اش محمدجواد ظريف که از جمله در  خارجه وزير

سفرھای مکرر و ديدار و گفتگو با سران و 
است،  مقامات کشورھای منطقه بازتاب يافته

ست که شاخص اصلی  کرد جديدی حاکی از روی
ريزی  آن تمايل جمھوری اس�می برای پی

" آميز و حسن ھمجواری زيستی مسالمت ھم"نوعی
وگوھايی که بايد  گفت.  با کشورھای منطقه است

ميان جمھوری اس�می و "  تفاھمات سوء"بر 
کشورھای منطقه نقطه پايان بگذارد، برای مقابله 

ھای موجود راھی جستجو نمايد و  با بحران
 .آن را تامين کند" صلح و ثبات و امنيت"

اصط�ح با دست  اين ديپلماسی فعال، و ورود به
ای که  باSی جمھوری اس�می به تحوSت منطقه

نفس ناشی از  ی اعتمادبه  برخی آن را نشانه
که نام بدلی   –"  ای ھای ھسته وگوی پيروزی گفت"

دانند، اما در  می  –ست  ای شکست سياست ھسته
واقعيت امر چيزی جز شکست سياست خارجی و 

ھايی که در عرصه مسائل  نشينی ادامه عقب
 .ای شاھدش بوديم نيست ھسته

تواند اين واقعيت را انکار کند که  کسی نمی
ھای جمھوری اس�می در رابطه با  سياست

ھای اصلی بحران يعنی  کشورھای منطقه و کانون
سوريه، يمن و عراق با شکست روبرو شده 

 .است
که رژيم حاکم بر ايران،  در سوريه به رغم آن

ھای ھنگفتی از جيب مردم به  امکانات و ھزينه
درحال .  آن اختصاص داد، اما کاری از پيش نبرد

 درصد خاک سوريه در تسلط ٣٠تر از  حاضر کم
نيروھای .  رژيم بشار اسد باقی مانده است

اپوزيسيون حم�ت خود را تا شھرھای ساکن 
بشار اسد اعتراف .  اند تبارھا گسترش داده علوی

افزايش .  کرد نيروی کافی برای ادامه جنگ ندارد
هللا در سوريه، ادامه جنگ آن در  تلفات حزب

شرايط سياسی و .  کنار اسد را مشکل ساخته است
جنگی، به چنان نقطه ای ازبحران رسيده که بقای 
رژيم اسد برای جمھوری اس�می ناممکن شده 

سياست رژيم در رابطه با سوريه، با .  است
ھای   جنگ.  شکست و ناکامی روبرو شده است

خونين ميان مرتجعين درسوريه، 
ھا آواره وشھرھائی   جزصدھاھزارکشته،ميليون

که باخاک يکسان شده اند، حاصل ديگری نداشته 
ھای ديپلماتيک جمھوری اس�می  تمام ت�ش.است

خارجه آن، ناشی از ھمين ناکامی و  و وزارت
برای برون بردن رژيم اسد وسوريه از 

. ستی که در آن گرفتار آمده است بستی بن
ھايی که از سوی جمھوری اس�می و يا  طرح

روسيه، حامی ديگر سوريه، بدين منظور ارائه 
که تا چه حد با خواست  شده اند، مستقل از آن

طيف اپوزيسيون بشار اسد خوانايی دارند يا 
ست که با  ای ندارند، اما در واقع شامل پروسه

بس و ايجاد يک حکومت انتقالی آغاز و به  آتش

نمود که انفجاری مھيب  اوضاع ظاھراً آرام می
اين انفجار اما نتيجه عملکرد .  در عراق رخ داد

دھد،  يک بمب که روزمره در اين کشور رخ می
انفجار خشم، نارضايتی و اعتراض مردمی .  نبود

ھا فقر، بيکاری، تبعيض  بود که پس از تحمل سال
و آوارگی که اشغالگری نظامی امپرياليسم 

ھای دولت مذھبی و جنگ و  آمريکا، سرکوب
ای به بار آورده بود، به پا خاسته بودند  نزاع فرقه

ھا برای دگرگونی وضع  تا با نبرد در خيابان
موجود و نجات از شر ستمگران، دزدان و 

 .گران حاکم بر عراق، اقدام کنند غارت
در نيمه .  ای کافی بود، تا حريق برپا شود جرقه

اول مردادماه، اعتراضاتی ھنوز کوچک و 
ھای  محدود به قطع شدن مکرر برق و خاموشی

.  درجه آغاز گرديد۵٠درپی در گرمای باSی  پی
ای برای گسترش اين  شرايط عينی به درجه

اعتراضات و طرح مطالبات سياسی برای مقابله 
با قدرت حاکم، آماده بود که به فاصله يک ھفته، 
اين تظاھرات سرا سری شد و تقريباً تمام 
شھرھايی را که تحت حاکميت حکومت 

 .مذھب عراق قرار دارند، فراگرفت شيعه
 ميليون  در شانزدھم مردادماه، تنھا در بغداد، نيم

. تن از مردم عراق در تظاھرات شرکت داشتند
آنچه برای ھيئت حاکمه فاسد و دزد عراق 
نامنتظره بود، بسط تظاھرات به کرب�، نجف، 
سامرا و تعداد ديگری از شھرھايی بود که ظاھراً 

 .ھا نفوذ داشتند مذھب در آن باندھای سياسی شيعه
فقط در ميدان التحرير بغداد، بلکه در  شعارھا نه

شھرھای ديگر نيز از محدوده اعتراض به کمبود 
. برق و آب و خدمات بھداشتی فراتر رفته بود

ھا ھمه دزدند و  آن.  مقامات فاسد بايد برکنار شوند

  از ياد خواھد رفت۶٠نه تابستان 
 ۶٧ و نه تابستان 

  »مشغوليت زنانه«
 به جای اشتغال زنان

 
در ايران سخن "  زنانه شدن فقر"ھاست از سال
ی موSوردی، معاون روحانی در  به گفته.  رود می

 درصد خانوارھا ١٢اکنون "امور زنان، 
سرپرست و ھفت درصد خودسرپرست  زن

 درصد زنان ٨٢افزايد  و در ادامه می"  ھستند
ی وی گويا در  به گفته.  سرپرست خانواده بيکارند

 تعداد زنان سرپرست خانواده دو ميليون ٩٠سال 
 ھزار نفر بوده است، و مرکز آمار تعداد ۵٠٠و 

 ميليون نفر اع�م ٣ بيش از ٩٣آنان را در سال 
 سال، طبق آمار ٢يعنی در فاصله .  کرده است

رسمی، بيش از نيم ميليون نفر بر تعداد آنان 
 .افزوده شده است

بدون مجادله درباره صحت آمارھا، اين آمارھای 
ھا، يک  نھادھای گوناگون دولتی، به رغم تفاوت

نکته مشترک دارند، و آن نرخ باSی بيکاری 
. ی آن است زنان نسبت به مردان و افزايش ساSنه

صيانت از حريم عفاف و "
 يا پنجه کشيدن " حجاب

 بر چھره زنان
 

، محمد علی ٩۴ مرداد ماه ١٨روز يکشنبه 
اسفنانی سخنگوی کميسيون مشترک فرھنگی، 
قضايی و حقوقی مجلس شورای اس�می در گفت 

از "  خانه ملت"و گو با خبرنگار خبرگزاری 
صيانت از حريم حجاب "طرح   بررسی جزئيات

طرح فوق که کليات آن پيشتر .  خبر داد"  و عفاف
مشتمل بر به تصويب اين کميسيون رسيده بود، 

 اين ١ماده  طبق گفته اسفنانی، . ماده است١٣
طرح در باره جريمه رانندگانی است که پشت 
فرمان کشف حجاب کرده يا مسافران داخل 

بر اساس ماده .  خودروی وی حجاب نداشته باشند
کشف حجاب "فوق، رانندگان خودروھايی که 

 نمره ١٠ ھزار تومان جريمه شده و ١٠٠"  کنند

۴درصفحه   

 آزادی -نان -کار
 حکومت شورائی
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کند که خلق فرامين را ديکته می وقتی  
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 رمز و راز تکاپوی ديپلماتيک جمھوری اس�می 
بشار اسد منتھی " محترمانه"انتخابات و برکناری 

بشار اسد اع�م کرده است ھر طرحی .  شود می
را که روسيه و جمھوری اس�می برای حل 

 .پذيرد بحران سوريه ارائه کنند، می
اگر در آغاز، .  در يمن وضع از اين ھم بدتر است

حمايت آشکار جمھوری اس�می از انصارهللا، به 
ھا شد و کفه سنگين  سرعت موجب پيشروی آن

جنگ نيابتی جمھوری اس�می و عربستان 
سعودی، به سود جمھوری اس�می بود، بعد از 

 کشور عربی منطقه به رھبری ٩ائت�ف 
عربستان، طولی نکشيد که اين توازن به کلی 

اين ائت�ف که ع�وه بر آمريکا، .  معکوس شد
مورد حمايت مصر، ترکيه، پاکستان و حتی 
افغانستان است و ع�وه بر نيروی ھوائی، انواع 

افزارھا و نيروی زمينی را نيز وارد  جنگ
ھا کرد،  عرصه نبرد با جنبش انصارهللا و حوثی

شکست محتوم آنھا و حامی اصلی شان  را رقم 
باخت جمھوری اس�می در اين جنگ، در .  زد

واقع از زمانی که عربستان مسيرھای اصلی 
جمھوری اس�می برای ارسال اسلحه و مھمات 
. از طريق ھوا و دريا را مسدود کرد، مسجل بود

که عربستان به عنوان يکی از  رغم آن جا به در اين
دو بازيگر اصلی بحران يمن، مستقيما وارد 
جنگ شد و نقش محوری و رھبری را در اين 
جنگ برعھده گرفت، بازيگر اصلی ديگر اين 

به !  ماجرا يعنی جمھوری اس�می مات وفلج شد
نحوی که نه کاری از دست سپاه قدس آن ساخته 

توانست ازمرحله جنگ نيابتی فراتر  بود و نه می
 ! رود

در عراق نيز گرچه وضعيت اندکی متفاوت و 
تر است، اما دراين جانيز جمھوری اس�می  پيچيده

گری، دامن زدن به اخت�فات   با گسترش شيعی
مذھبی و قومی،اين کشور را به عرصه ديگری 

ھای تجاوزکارانه و ھژمونی   برای پيشبرد سياست
سياستی که جز کشتار و .  طلباته خود تبديل کرد

ويرانی وتيره روزی مردم عراق، ثمرديگری 
ريزی و   مردم عراق ازجنگ و خون.  نداشته است

. کشت و کشتار فرقه ھای مذھبی به تنگ آمده اند
ھای  برد سياست کشيده، پيش  بيداری اين مردم ستم

جمھوری اس�می در اين کشوررا با مانع جدی 
تظاھرات اخير صدھا ھزار .  روبرو ساخته است

عراقی در بغداد و چند شھر ديگر عراق که با 
و "  نه شيعه نه سنی"سر دادن شعارھايی چون 

ابراز نفرت از دولت مذھبی ھمراه بود، مرحله 
جديدی در بحران و سمت و سوی تحوSت عراق 

ھای جمھوری  و سرآغاز پايان بخشيدن به سياست
 .اس�می در اين کشور است

ھای منطقه ای جمھوری  جا که سياست  ازآن
ھا که خود يک  اس�می در برخورد با اين بحران
بست و ناکامی  سِر آن بوده است، تماماً با بن

نشينی از   روبرو شده، لذا گزينه ديگری جز عقب
کرد  زا و روی  طلبانه وتشنج ھای جنگ سياست

رھبر حکومت اس�می که .  ديپلماتيک ندارد
ھای تند در  رغم حرف تر از اين نيز به پيش

اعتمادی به آژانس انرژی اتمی، در  خصوص بی
 آمانو دبيرکل آژانس و ھيات  عمل از يوکی

بار نيز  کارشناسی اعزامی آن استقبال کرد، اين
ای که بالحنی تند و آتشين بر  درست در لحظه

جويانه تاکنونی جمھوری  ھای مداخله ادامه سياست
اس�می در عراق و يمن و سوريه تاکيد 

ھای  نشينی در سياست ورزيد، فرمان عقب می

وی درسخنان .  ای رژيم را صادر کرده بود منطقه
ششمين " مرداد در٢۶روز دوشنبه خود مورخ 

رغم   نيز به"  اج�س مجمع جھانی اھل بيت
ھای به ظاھر تندش عليه آمريکا گفت؛   حرف

جمھوری اس�می دست دوستی به سوی ھمه "
دولت ھای اس�می منطقه دراز می کند وھيچ 

برخی "وی البته گفت که ".  مشکلی با آن ھا ندارد
کشورھا با ما اخت�ف دارند و لجاجت و خباثت 
انجام می دھند ولی ايران بنا را برروابط خوب 

ھای اس�می منطقه گذارده   باھمسايگان و دولت
ھای   اين يعنی تأييد و تأکيد برت�ش"!  است

ھای عملی   نشستن  ی پس  ديپلماتيک يا درواقع ادامه
ھای گفتاری اما توخالی   که البته گاه با يورش

 .ھمراه بوده است
ھای موسوم به  پوشيده نيست که تمام دعوای دولت

١  +  و در راس آن آمريکا، با جمھوری ۵ 
ای کانونی شده  اس�می که بر سر مسئله ھسته

بود، سياست خارجی جمھوری اس�می بوده 
ھای  دو جانب اصلی اين دعوا يعنی دولت.  است

دانستند که پروندۀ  آمريکا و ايران نيز اين را می
 خارجی  ای، مقدمه ورود به سياست ھسته

ھای  در رابطه با بحران.  ست جمھوری اس�می
ای نيز سياست دولت آمريکا و متحدين  منطقه
ای آن بر اين پايه استوار بوده است که  منطقه

ای، اھرم فشاری باشد برای عقب  پرونده ھسته
راندن جمھوری اس�می در عرصه سايت 

ھای   شستن آن از سياست خارجی و دست
وقتی .  طلبانه در منطقه اس�ميستی و ھژمونی پان

که ظريف وزيرخارجه جمھوری اس�می در 
حل "گفتگو با ايلنا چنين اظھار اميدواری کرد که 

ای تاثير مثبتی در حل و فصل  پرونده ھسته
و چنين افزود "  ای داشته باشد ھای منطقه پرونده
ای بود که  ای حاشيه به اعتقاد ما مسئله ھسته"که 

حل و فصل شد، اما مسئله اساسی و واقعی 
او نيز در واقع به "  مربوط به اين منطقه است
 .ھمين موضوع اشاره داشت

ست که اگر جمھوری اس�می بخواھد  اين واقعيتی
با دنيای خارج مناسبات تجاری واقتصادی داشته 
باشد و آن را گسترش دھد، و اگر بخواھد بر 
معض�ت و مشک�ت اقتصادی خود ولو تا حدی 
غلبه کند، ناگزيراست با کشورھای منطقه نيز 
رابطه و مناسبات عادی يا Sاقل بدون تشنج داشته 

ھای اقتصادی و تجاری و  چه ھمکاری.  باشد
ھايی که  گذاری گسترش آن و چه سرمايه

 سال در انتظار آن ١٣جمھوری اس�می بيش از 
روز شماری کرده است، به سياست پرھيز از 
. تشنج و تعامل با کشورھای منطقه نيازمند است

ست که نه از اراده ظريف و  اين البته نيازی
روحانی که درنھايت از تحّکم سرمايه و نيازھای 

نيازی که عقب .  گيرد گردش آن سرچشمه می
وخواری  ای را با آن خفت نشينی در سياست ھسته 

بر رژيم تحميل کرد، دست شستن از مقاصد 
طلبانه در منطقه را نيز بر  طلبانه و ھژمونی جاه

 حال با  سياستی که درعين.  کند آن تحميل می
خوان و  ھای امپرياليستی نيز ھم خواست دولت

 .ھاست مورد پشتبانی آن
اين است رمز و راز اصلی تکاپوی ديپلماتيک  

جمھوری اس�می و وزيرخارجه آن محمدجواد 
رسيدن به درک "و از اين جاست که .  ظريف

ھای موجود در  مشترک و متقابل برای بحران
رسيدن به صلح و ثبات و امنيت "و "  منطقه

اھميت درجه اول را در سياست خارجی "  پايدار
 . جمھوری اس�می به خود اختصاص داده است

ھای ديپلماتيک جمھوری  ست که ت�ش بديھی
اس�می در درجه اول به ترکيه و عربستان 
سعودی که رقبای اصلی آن در منطقه محسوب 

اميرعبداللھيان .  شوند، اختصاص داده شود می
معاون وزيرخارجه در گفتگو با ايسنا، ضمن 
اشاره به گفتگوھای جمھوری اس�می با روسيه و 

کار  يابی به يک راه چين و ترکيه برای دست
سياسی برای حل بحران سوريه، از پيشنھاد 

مجمع گفتگو در "ظريف مبنی بر تاسيس يک 
و توافق کشورھای اين منطقه برای "  فارس خليج
او گفت، مرحله اول .  وگو خبر داد گفت
 بين ٧ای تحت عنوان جی  وگوھای منطقه گفت

فارس در سطح  ايران و شش کشور حاشيه خليج
وزرای خارجه، حداکثر تا پايان شھريور ماه 

 . آغاز خواھد شد
گونه گفتگوھا، ھر کشور  ترديدی نيست که در اين

تر امتياز بدھد و بيشتر امتياز  سعی خواھد کرد کم
جمھوری اس�می اما در اين گفتگوھا و .  بگيرد

ای خود، چه در  در برابر دو رقيب بزرگ منطقه
بحران سوريه چه يمن جز دادن امتياز و 

 .نشينی راه ديگری ندارد عقب
نشينی جمھوری اس�می در عرصه  عقب

ای اما ھنوز به معنای پايان  ھای منطقه سياست
چرا که .  ھای منطقه نيست تشنج و بحران

جمھوری اس�می تنھا يک سوی اين بحران 
ھای عربستان و ترکيه، کماکان رقيب  دولت.  است

ھای  جمھوری اس�می خواھند ماند و به رقابت
ای برای اعمال نفوذ و تامين منافع خود  منطقه

طلبی و تجاوزگری دولت  جنگ.  ادامه خواھند داد
فاشيستی ترکيه نيز که دامن زنندۀ بحران سوريه 

درعين .  ست، در ھمين راستاست و بحران منطقه
توان ناديده انگاشت که   حال اين واقعيت را نمی

حد و مرز و  نشينی جمھوری اس�می بی عقب
اين احتمال نيز وجود دارد که .  دائمی نخواھد بود

ھای   جناح در اثر تشديد تضادھا و کشمکش
به دست شدن قوه  حکومتی، يا به فرض، دست

ھا متوقف  نشينی ھا و عقب اجرائی، اين سياست
تر اين است  اما نکته مھم.  گردد يا معکوس شود

که غيراز نيروھای مسلحی چون داعش و القاعده 
ھايی از منطقه را تحت تصرف خود  که بخش
اند و بخشا خارج از حوزۀ نفوذ  درآورده
ھا جبھه و ائت�ف  ھای منطقه ھستند، ده دولت

گرای مسلح که  ھای اس�م متشکل ازگروه
اند، چنان  گونه در کل منطقه از زمين روئيده قارچ

اند که  آشفتگی و ھرج و مرجی را بوجود آورده
با ثبات و "ای  غلبه بر بحران و ايجاد منطقه

را که امروز به شعار عمده سياست "  امنيت
ای جمھوری اس�می بدل شده  خارجی و منطقه

 .دھد است، دور از دسترس قرار می
ای  نشينی جمھوری اس�می در سياست ھسته عقب

و از پی آن تکاپوی ديپلماتيک وزارت خارجه آن 
ای، ھمه برای  نشينی در سياست منطقه برای عقب

آن است که رژيم اقتصادش را از بحران برھاند 
. و نظام را ازعواقب و گزند آن نجات دھد

نظر از تشديد تضادھای درونی متعاقب  صرف
ھا که مانع يا موجب کندی حرکت  نشينی اين عقب

چرا .  در اين مسير است، اما اين نيز شدنی نيست
ست  که بحران اقتصادی موجود، بحران مزمنی

که با حک و اص�ح در چارچوب نظم موجود 
ست که انق�ب و  بحرانی.  شود برطرف نمی

انق�بی که نظم موجود و .  طلبد حل انق�بی می راه
 .ھايش را يکجا روانه گورستان سازد بحران

 
 



 ٣ ۶٩٩ شماره  ٩۴نيمه دوم مرداد     ٣

 کند که خلق فرامين را ديکته می وقتی

سيستم دينی ما را غارت .  ھمه بايد محاکمه شوند
نه شيعه و نه سنی، مدنيت و سکوSريسم، .  کرد

شعارھايی بود که در اين تظاھرات به ميان کشيده 
 .شد

رويترز در گزارشی که از تظاھرات انتشار داد، 
کنندگان در اين  گفتگو با چند تن از شرکت

اعتراضات را انعکاس داد که آشکارا حاکی از 
ھای حاکم مذھبی  خشم مردم از فساد و دارو دسته

ما :   ساله گفت٣٠در بصره، يک جوان .  بود
زيرا بنيادگراھا .  خواستار احزاب مدنی ھستيم

يک .  اند شکست خود را برای ما اثبات کرده
تر  کارمند دولت، باندھای فاسد حاکم را خطرناک

من خواستار جنگ با ھر :  از داعش ناميد و گفت
ھا حتی از داعش  آن.  مقام فاسدی ھستم

 .اند ھا تروريست آن. ترند خطرناک
 مرداد و شعارھای راديکال ١۶وسعت تظاھرات 

تواند با  آن، به طبقه حاکم نشان داد که ديگر نمی
دستگيری، زندان و سرکوب تظاھرکنندگان، اين 

وحشت سرتاپای طبقه حاکم .  جنبش را مھار کند
ھيئت حاکمه که گويا تازه از خواب .  را فراگرفت

بيدار شده بود، دريافت که مسئله بسی جدی است 
در اينجا بود .  و زنگ خطر به صدا درآمده است

که سيستانی مرجع دينی باندھای شيعه حاکم، 
ھای مردم و  دستور رسيدگی فوری به خواست

وزير عراق اب�غ  مبارزه با فساد را به نخست
 .کرد

ترس و وحشت امثال سيستانی و باندھای حاکم بر 
ای را نماينده  عراق از راديکاليسم جنبش توده

مجلس اع�ی اس�می عراق در ايران، در گفتگو 
او .  وضوح تشريح کرد با خبرگزاری تسنيم، به

"ازجمله گفت در اين اعتراضات، عناصر : 
مشکوک و دارای پرونده سياسی ورود پيدا کردند 
. و در صدد منحرف ساختن تظاھرات برآمدند
آنان شعارھايی مبنی بر تغيير دولت، منحل 
. ساختن پارلمان و مسائلی از اين قبيل سر دادند
اين موضوع سبب شد تا مرجعيت دينی از 

وزير بخواھد که برای برطرف شدن  نخست
 ."مشک�ت مردم اقداماتی را انجام دھد

نگرانی ھيئت حاکمه عراق را نوری المالکی، 
جمھور و سردسته باندھای فاسد  معاون رئيس

خطر "اس�می، در اين اظھارنظر بازتاب داد که 
چراکه در آن .  مصادره اين تظاھرات وجود دارد

شعارھايی بر ضد دين و مراجع تقليد و 
اين تظاھرات .شود ھای اس�می مطرح می جنبش

شده و بايد  بدين شکل از چارچوب خود خارج
که تظاھرات  درصورتی.  مراقب اين مسئله باشيم

امروز که برای تأمين خدمات و مبارزه با فساد و 
شود ، از کنترل خارج شود،  مفسدان برگزار می

 ."امنيت را نيز از دست خواھيم داد
وزير عراق که در نشستی  حيدر العبادی، نخست

ھا،  با استانداران و روسای شوراھای استانداری
تظاھرات را زنگ خطری برای دولت و 

ھا عنوان کرد، پس از  مسئوSن استانداری
گيری تظاھرات، در مورد برھم زدن اوضاع  اوج

: و تشويش اذھان عمومی ھشدار دارد و افزود
ھا بايد از اين مسئله بر حذر باشند که برخی  آن"

ھا و نيروھای  ھا برای ايجاد تقابل ميان آن طرف
ھا به سمت درگيری ت�ش  امنيتی و کشاندن آن

 ."کنند می

که جنبش رشد و اعت�  با تمام اين اوصاف، اکنون
ديد که اع�م کند،  يافته بود، او خود را ناگزير می

آماده اجرای فرامين خلق برای مبارزه با فساد، 
برکناری مقامات فاسد و بازداشت و محاکمه 

 .ھاست آن
ای خود را به   ماده٧ مردادماه، برنامه ١٨او در 

اصط�ح اص�حات اع�م  شرح زير برای به
 :نمود

کاھش فراگير و فوری تعداد محافظان ھمه 
مسئوSن دولتی، ازجمله روسای سه قوه،  وزرا، 
نمايندگان، مديران کل، استانداران، اعضای 

 .ترازھايشان ھا و ھم شوراھای استانداری
ھا، مؤسسات  لغو امتيازات ويژه ھمه روسا، اداره
ھايی که  نامه دولتی، بازنشستگان، بر اساس بخش

 .کند وزير آن را صادر می نخست
ھای  ھای عالی اعم از ھيئت حذف ھمه سمت

ھا، مشاوران و  مستقل، معاونان وزارتخانه
بندی حزبی و  مديران کل که بر اساس سھميه

 .اند گرفته ای شکل طايفه
منظور  ھا به ھا و ھيئت محدود کردن وزارتخانه

 .ھا ساSری در دولت و کاھش ھزينه شايسته
جمھوری و  حذف مناصب معاونان رئيس 

 .وزير نخست
ھای دولت قبلی و فعلی در  ھای فساد مقام پرونده

کميسيون عالی مبارزه با فساد که از افراد 
شده و دارائی  متخصص تشکيل شده، بررسی

 .گيرد ھا موردبررسی قرار می آن
درخواست از ھيئت دولت برای موافقت با 
مصوبات فوق و از پارلمان برای تصويب، تا 

وزير بتواند اص�حاتی که مرجعيت عالی  نخست
زيرا .   را انجام دھد دينی خواستار آن شده

شھروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق 
 .اند عدالت اجتماعی شده

خواھد و نه  پوشيده نيست که عبادی نه می
ھای انق�بی مردم عراق پاسخ  تواند به خواست می
کسی که خودش برآمده از يک نظام سياسی .  دھد

تواند ادعای مبارزه با  ای است، نمی فاسد و فرقه
ای را  ای و طايفه بندی فرقه فساد و سيستم سھميه
ھای دستگاه دولتی و نظام  در نھادھا و ارگان

 .سياسی موجود در عراق را داشته باشد
بنياد نظام سياسی عراق که امپرياليسم آمريکا پس 
از اشغال نظامی به آن شکل داد و باندھای مذھبی 
شيعه، نقش اصلی را در آن دارا ھستند، بر فساد، 

 . گرفته است  شکل تبعيض، دزدی و غارت
ھا و نھادھای  سرتاپای دولت عراق و تمام ارگان

اين واقعيت چنان عريان و .  آن غرق در فسادند
برم� است که حتی اسامه النجيفی معاون 

جمھور، در گفتگو با شرق اSوسط، فساد  رئيس
داند و  ھا و نھادھا می شده در تمام ارگان را نھادينه

حلی  تواند راه عبادی را فردی ضعيف که نمی
. کند برای مبارزه با فساد داشته باشد، معرفی می

او تظاھرات را نشانه شکست نظام سياسی کنونی 
 .عراق دانست

گران سياسی عراق با  گفتگوی تعدادی از تحليل
تلويزيون الجزيره نيز بر ھمين ارزيابی مبتنی 

بست رسيده  بود که روند سياسی در عراق به بن
وار و گذرای عبادی چيزی را  و تصميمات حباب
 .تغيير نخواھد داد

عبادی ادعای مبارزه با فساد دارد، اما ق�بی 

بودن اين ادعا از ھمين واقعيت آشکار است که 
وظيفه محاکمه و مجازات مفسدين بر عھده 
دستگاه قضايی فاسدی  قرارگرفته، که مردم 
عراق خواھان عزل و محاکمه رئيس و قضات 

 . اند فاسد آن شده
ھای عالی بر  ادعای عبادی در کنار نھادن سمت

پايه و پوچ است،  بندی، نيز بی اساس سھميه
بندی بر بنياد حاکميت  چراکه اين سيستم سھميه

ای و قومی،  ھای قبيله ھای مذھبی و گروه فرقه
پس از اشغال عراق توسط امپرياليسم آمريکا 

گرفته و در قانون اساسی اين کشور  شکل
توان جز با  اين سيستم را نمی.  شده است تثبيت

اساساً شخص عبادی .  سرنگونی آن دگرگون کرد
خودش، نه بر مبنای انتخاب مردم عراق، بلکه 

مذھب،  ھای شيعه بر اساس سھميه باند
 .وزير عراق شده است نخست

بندی است که برمنبای آن بايد  اين ھمان سھميه
وزير شيعه، رئيس مجلس سنی،  نخست
شوخی بودن ادعاھای .  جمھور کرد باشد رئيس

عبادی ، از اين واقعيت نيز آشکار است که 
 مرداد در ٢٠تصميمات وی دو روز بعد در 

اصط�ح پارلمانی باSتفاق به تصويب رسيد که  به
ھای دزد و فاسد است  خود يکی از مراکز فرقه

ھا  آن.  که مردم عراق خواھان انح�ل آن ھستند
دانند که عبادی چيزی جز اين  خوب می

خواھد که با اين ادعاھا، خطری که منافع  نمی
کند،  دزدان و غارتگران عراق را تھديد می

ھای مردم  برطرف سازد و جنبش اعتراضی توده
 .عراق را متوقف سازد

گونه که تجربه تاکتيک طبقه  وجود، ھمان بااين
حاکم در ديگر کشورھای جھان، ازجمله در 
ايران نشان داده است، ھيئت حاکمه تحت يک 

ھای خود  چنين شرايطی ناگزير است برخی مھره
را نيز برای نجات از مخمصه بحران قربانی 

تعدادی را دستگير، محاکمه و حتی به جوخه .  کند
برخی مقامات را عزل و .  اعدام بسپارد

اص�حات ناچيز در نظام سياسی و دستگاه دولتی 
به عمل آورد و سرانجام اين که وابسته به سطح 

ای از مطالبات مردم را  پيشرفت جنبش، پاره
 . عملی سازد

اقدامات عبادی ھم تاکنون عبارت بوده است، 
وزير و  حذف مناصب معاونان نخست

جمھوری، برکناری تعدادی از محافظين  رئيس
 ١٢شخصی مقامات و مسئولين، انح�ل و ادغام 

ھا، کاھش تعداد  وزارتخانه، حذف برخی معاونت
، اع�م اسامی تعدادی افراد ٢٢ به ٣٣وزرا از 

الخروج کردن  عنوان مفسد اقتصادی و ممنوع به
ھا از عراق، برکناری برخی مقامات در  آن

ھا، تشکيل ھيئتی برای بررسی جرائم  استان
ای؟ ارجاع پرونده  مفسدان با سؤال از کجا آورده

 تن از ١۵سقوط موصل به دادستانی کل و نقش 
مقامات عراقی ازجمله نوری المالکی در سقوط 
موصل و دستور محاکمه فرماندھان جنگ در 

 .الرمادی
اين اقدامات، پاسخی به مطالبات واقعی مردم 

از ھمين روست که .  عراق نبوده و نيست
 ٢٣تظاھرات مردم عراق، در روز جمعه گذشته 

در اين تظاھرات مردم .  مردادماه، ادامه يافت
ھمچنين خواستار دستگيری و محاکمه مالکی و 
رئيس قوه قضائيه، انح�ل پارلمان و شوراھای 

گرا  استانی، برچيده شدن دفاتر احزاب اس�م

١از صفحه   

٧درصفحه   
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  ٧درصفحه 

١از صفحه   

  »مشغوليت زنانه«
 به جای اشتغال زنان

معاون فنی و درآمد سازمان .   ماه٩ ماه به ۶از 
در يك "تأمين اجتماعی چندی پيش اع�م کرد، 

 ھزار زن از مرخصی ١۴۵ ماھه ١٨بازه زمانی 
 ھزار زن ۴٧ ماھه استفاده کردند که  ۶زايمان 

به علت استفاده از مرخصی زايمان اخراج 
"افزايد وی در ادامه می."  اند شده اين آمار : 

مربوط به آن دسته از اخراج شدگانی است که 
بينی  کنند، و پيش حقوق بيکاری دريافت می

شود تعداد زنانی که پس از مرخصی زايمان  می
اخراج شده اند، به مراتب بيش از اين بوده 

 ".است
که طبق "  طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده"يا 

يکی از مواد آن، اولويت استخدام با مردان دارای 
فرزند است، بعد از آن، مردان متأھل فاقد فرزند، 
سپس زنان دارای فرزند و زنان متأھل و در آخر 

يا طبق يکی ديگر از مواد .  از ھمه افراد مجرد
اند در  ھای بيمه و بازنشستگی مکلف آن، صندوق

صورت تمايل مادران شاغل دارای فرزند با 
ھا را با ھمان ميزان  حداقل ده سال سابقه کار، آن

سنوات و بدون رعايت شرط سنوات تعيين شده، 
 .بازنشسته کنند

که به "  صيانت از عفاف و حجاب"يا طرح 
مردانه   –ھای کار ھم زنانه  موجب آن بايد محيط

شوند و از آن گذشته، کارفرمايان برای اشتغال 
به جز مشاغلی (زنان به کار در ساعات شبانه 

بايد از اداره اماکن نيروی )  مانند پرستاری
 .انتظامی مجوز بگيرند

ھا کم نيستند، مانند دورکاری،  گونه طرح از اين
بازنشستگی زودتر از موعد، کاھش ساعت کار 
زنان، استخدام نيمه وقت زنان و به تازگی نيز 
 ٧کاھش ساعت کار زنان دارای فرزند زير 

ھايی که ھر يک بيش از پيش بخش  طرح.  سال
دارد يا  خصوصی را نيز از استخدام زنان بازمی

 . گذارد دست آنان را در اخراج زنان بازتر می
راستا با اين اقدامات، تمامی مسئوSن  ھم

جمھوری اس�می ھنگامی که از مسئله اشتغال 
ھا و  آيد بر برنامه زنان سخن به ميان می

ھايی مانند افزايش جمعيت، اشتغال بر  سياست
محور تحکيم بنيان خانواده، ايجاد تعادل ميان 

يعنی شوھرداری، (اشتغال و وظايف خانگی زن 
کنند و سرانجام به  تأکيد می)  داری زايی و بچه بچه
ھايی جھت ساماندھی مشاغل خانگی،  طرح

ھای خوداشتغالی و مراکز عرضه   توسعه بازارچه
ھای زنانه  توليدات خانگی زنان، ايجاد تعاونی

نامه امضا  نامه پشت تفاھم رسند و تفاھم می
دھند و نام  کنند، کميسيون و کميته تشکيل می می

 . گذارند زنان می" اشتغال پايدار"آن را 
مشغوليت "تر به  که بيش"  اشتغال پايداری"

شباھت دارد تا اشتغال واقعی و تاکنون "  زنانه
تر مشارکت زنان در  نيز جز کاھش بيش
ای به  اجتماعی نتيجه  –فرآيندھای اقتصادی 
 .ارمغان نياورده است
خورد مبنی بر  ھايی به گوش می اکنون نيز زمزمه

ھا، از دامنه بيکاری گسترده  اين که با رفع تحريم
اين نيز از زمره ھمان .  زنان کاسته خواھد شد

. نويدھای پوچ و بيھوده ھميشگی، بيش نيست
 –بيکاری گسترده کنونی حاصل بحران رکود 

ست با  ست که اقتصاد ايران ساليان مديدی تورمی
ھا و  آن دست به گريبان است و رفع تحريم

گشای اين معضل  ھای خارجی، گره گذاری سرمايه
گونه که انتظار  از آن گذشته، ھمان.  نخواھد بود

ھای سياسی و اقتصادی خارجی  رفت، ھيئت می

/  ٣پايين باعث شده   درصد نيروی کار ۴٢ 
/  ۵کشور، يعنی معادل   ميليون نفر دو شيفته ٨ 

طبق آخرين سرشماری رسمی کشور، يک .  شوند
اند دوباره  سوم بازنشستگان کشور ناچار شده

 ٩٠٠طبق اين آمار،  از .  راھی بازار کار شوند
اند بيش از  ای که به کار برگشته ھزار بازنشسته

 . ھزار نفر زن ھستند١٠٠ ھزار نفر مرد و ٧٠٠
بر اساس  سرشماری سال : "ی موSوردی به گفته

 سال سن به باSی کشور، ١٠ از ميان زنان ٩٠
 درصد جويای  کار ، ٢ /  ۶ درصد شاغل ، ١٠
١  / /  ۵ درصد محصل، ٢٠   درصد دارای ٢ 

بر .  دار بودند  درصد خانه۶١درآمد بدون کار و 
 درصد از زنان کشور به لحاظ ٨٧اين اساس 

(شدند اقتصادی غيرشاغل محسوب می مراسم ." 
ھای ناشناخته فرھنگی اجتماعی  انديشی ظرفيت ھم

 )٩۴ تير ٣٠زنان کارگر؛ 
با توجه به تورم و بحران اقتصادی، اگر زندگی 

شان در مورد زنان  ھای زنان و خانواده
ھای زن سرپرست، به  خودسرپرست يا خانواده

ھا زن ديگری نيز  درآمد زن بستگی دارد، ميليون
خانواده نيستند، اما "  آور نان"وجود دارند که تنھا 

اشتغال آنان در تأمين نيازھای خانواده نقش به 
رسد  رو، بعيد به نظر می از اين.  سزايی دارد

 درصدی ١٢ /  ۴مشارکت اقتصادی زنان در حد 
مسئوSن .  کنند باشد که آمارھای رسمی بيان می

نيز به اين واقعيت اشاره دارند که نرخ اشتغال 
 .زنان در کشور بسيار بيش از آمار رسمی است

اين زنانی را که در آمار حضور ندارند، بايد در 
ھايی مانند  بخش.  بخش غيررسمی اقتصاد جست

ھای کوچک خارج از شمول قانون کار،  کارگاه
مشاغل خانگی، مشاغلی با قراردادھای موقت و 

ھای اقتصادی خانوادگی، در  سفيدامضا،  فعاليت
ھای آجرپزی، در پشت  مزارع، در کارگاه

مشاغلی .  بافی خانگی و از اين قبيل دارھای قالی
که زنان بسياری، به ويژه زنان کارگر و 

دارد بدون برخورداری از  زحمتکش را وا می
حمايت ھمين قوانين کار ناکافی و ناچيز کنونی، 
بدون بيمه درمانی، بدون بيمه بيکاری، بدون 
بازنشستگی، بدون امنيت شغلی، و اغلب با 

تر از مردان تن به استثمار  دستمزدھايی بسيار کم
 .دھند

در توضيح وخامت وضعيت اشتغال زنان 
ھا  يکی از آن.  توان علل مختلفی را برشمرد می

رکود، بحران اقتصادی و نرخ بيکاری باSی 
ست که، طبق الگوھای جھانی، آنان را  کنونی

ھنگام استخدام در انتھای ليست، و ھنگام اخراج 
علت ديگر را .  دھد در اولويت اول قرار می

ھای نئوليبرالی تعديل نيرو در  توان به سياست می
اما علت .  بخش دولتی و خصوصی نسبت داد

ی تبعيض جنسيتی کنونی که ايران را در  عمده
، در ٢٠١۴گزارش مجمع جھانی اقتصاد در سال 

ھای  دھد، بايد در سياست  قرار می١٣٧رتبه 
. ستيزانه دولت دينی جمھوری اس�می جست زن

در ايران، ھمراه با ممنوعيت اشتغال زنان در 
ھا، تبعيض جنسيتی در  برخی از رشته

ھای استخدامی دولت، ساختار  سياست
مردساSرانه بازار کار ايران، موانع و معض�ت 
فرھنگی و اجتماعی، طرح، تصويب و اجرای 

ھای گوناگون ضد زن موجب گرديده سال  طرح
به سال بر تعداد زنان بيکار افزوده شود، به 

 ھزار زن از ١٠٠ای که طبق آمار ساSنه  گونه
 .شوند بازار کار بيرون رانده می

ھايی مثل افزايش دوران مرخصی زايمان  طرح

 را ٩٣مرکز آمار ايران ،  نرخ  بيکاری  سال  
۶  /  درصد اع�م کرد که اين نرخ برای ١٠ 

 درصد ١٩ /  ٧ درصد و برای زنان ٨ / ٨مردان 
طبق آماری ديگر، نرخ بيکاری زنان از .  باشد می
 درصد در ١٩ /  ٨ به ٨٨ درصد در سال ١۶ / ٨

 تا پايان ٩٢در فاصله سال .   رسيده است٩٢سال 
، يعنی در دوره زمامداری کابينه ٩٣سال 

 ٢٠/  ٣روحانی ، اين  نرخ  باز ھم افزايش  وبه  
در اين ميان، نرخ بيکاری زنان جوان در .  رسيد

/  ۵مناطق شھری   درصد و در مناطق ۵۴ 
/  ٨روستايی   درصد است و نرخ بيکاری ٢۴ 

کرده، باSتر از نرخ بيکاری  زنان تحصيل
 .عمومی زنان است

دھد سھم اشتغال زنان  ، نشان می٩٢آمار پاييز 
 ٩٢در دو بخش کشاورزی و صنعت در سال 

 کاھشی جدی يافته و تنھا در ٨۴نسبت به سال 
بيشترين .  بخش خدمات اندکی افزايش داشته است

ھای ياد شده در  عرصه اشتغال زنان نيز در سال
مشاغل پرستاری، آموزشی و ارائه خدمات 

 .درمانی بوده است
اش  در چنين شرايطی، روحانی و اعضای کابينه

ھايی برای  ضمن صحبت از اجرای برنامه
زنان، "  اشتغال پايدار"و "  توانمندی اقتصادی"

 شغل، ٢۵٠٠در آگھی استخدام فروردين ماه، از 
. دھند  سھميه را به زنان اختصاص می١۶تنھا 

امری که اعتراضات زيادی را حتا در داخل 
پس از اين اعتراضات، رئيس .  دولت برانگيخت

سازمان برنامه، در ارديبھشت ماه وعده داد به 
نتيجه رسيدگی آن .  کند اين موضوع رسيدگی می

شد که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 
که قرار است در شھريور ماه امسال برگزار 

 درصد ظرفيت به زنان ٢٢تر از  شود، باز کم
گويا قرار است با اين اقدام .  اختصاص داده شد

در کادر آموزش و پرورش، تعادل جنسيتی 
اما به گفته رئيس مرکز آمار .  برقرار گردد

وزارت آموزش و پرورش، تعداد پرسنل زن در 
 ھزار نفر، ۵٠وزارت آموزش و پرورش تنھا 

(تر از مردان است  درصد، بيش۴يعنی  ايسنا، . 
در حالی که در تمامی )  ٩٢ شھريور ١٢

کشورھای جھان، آموزش و پرورش از 
ھای زنانه محسوب شده و اکثر شاغلين در  رشته

 .دھند اين رشته را زنان تشکيل می
ھای  در خبر ديگری آمده است مسئوSن خانه

س�مت شھرداری تھران که شمار آنھا تا حدود 
شود و زنان تحصيل   نفر نيز برآورد می۴٠٠

کرده رشته ھای پيراپزشکی ھستند که از حدود 
اندازی مرکز س�مت   سال پيش با راه١٠

اند، بر اثر  شھرداری تھران به استخدام درآمده
اين .  نگرانی از اخراج و بيکاری تجمع کردند

ست که ديگر برای  تصميم شھرداری در حالی
آنھا ھيچگونه فرصت شغلی مناسبی در بازار 

 .کار وجود ندارد
آن ھم در شرايطی که نرخ کمرشکن تورم، 
دستمزدھای زير خط فقر يا نزديک به آن موجب 
شده است اکثريت عظيمی به ويژه کارگران و 
. زحمتکشان در تأمين معاش روزانه خود درمانند
بنا به گزارش خبرگزاری رسمی مھر در مرداد 

ھای  ، افزايش مداوم مخارج زندگی و حقوق٩۴



 ۶٩٩ شماره  ٩۴نيمه دوم مرداد     ۵

صيانت از حريم عفاف و "
 يا پنجه کشيدن " حجاب

 بر چھره زنان

ابطال گواھی نامه رانندگانی که حجاب اس�می 
را رعايت نمی کنند، عم� و ابتدا به ساکن با 
ھدف جايگزين کردن آنان به جای عاملين لسانی 

خيز "  امر به معروف و نھی از منکر"نھادھای 
رانندگان ھدفی که در تداوم خود .  برداشته است

خودروھای شخصی و مسافرکش را به اجبار و 
از سر ناچاری دست کم در حوزه کاری شان، به 

امر به معروف و نھی "سمت ضابطين اجرايی 
 .  در جامعه سوق خواھد داد" از منکر

در واقع، جمھوری اس�می با تدوين و راھبرد 
چنين سياستی از قبَل درگير ساختن مستقيم 
رانندگان خودروھای شخصی و مسافربری با 
سرنشينان شان، نه تنھا سنگينی ھزينه اين اقدام 
کثيف، ارتجاعی و سرکوبگرانه را از سرش وا 
می کند، بلکه ھزينه ھای اجتماعی و تشنج 
حاصل از اجرای آن را عم� بر دوش جامعه و 

چرا که ھر يک از .  توده ھای مردم می گذارد
رانندگان خودروھای شخصی و عموما 
مسافربری در صورت تصويب نھايی و اجرايی 
شدن اين طرح، برای اينکه از شر جريمه نقدی 

 ھزار تومانی در امان بمانند و گواھی نامه ١٠٠
شان نيز مھر ابطال نخورد، ناخواسته در مقابل 

خودروھای شان قرار می " بی حجاب"سرنشينان 
و "   حجاب اس�می"گيرند تا آنان را به رعايت 

 "صيانت از حريم حجاب و عفاف"اجرای طرح 
پوشيده نيست که اجرای چنين .  مجاب سازند

طرحی آنھم با توجه به مجموعه بحران ھای 
سياسی و اقتصادی موجود، تنش ھای عصبی و 
فشار روانی و اجتماعی حاکم بر توده ھای مردم 
ايران چه تبعات ويرانگری را به ھمراه خواھد 

کمترين عوارض و تبعات مخرب اين .  داشت
طرح از جمله اجرای بند يک آن، ايجاد ناامنی، 
تشنج و چه بسا درگيری ھای خونين در جامعه 

سياستی که بخش .  ميان مردم عادی خواھد بود
بزرگی از ھزينه ھای اجتماعی و روانی آن از 
جيب ھمان زنان و مردان سرکوب شده و محکوم 

 .به اجرای اين مصوبه پرداخت خواھد شد
اينکه جمھوری اس�می پس از توافق اتمی وين و 
عقب نشينی خفت بار در مقابل شش قدرت 
بزرگ جھانی چه خوابی برای جامعه و زنان 
ديده است، دست کم گوشه ھايی از اين خواب 

صيانت از حريم "تعبير نشده در ھمين طرح 
ھيئت عالی حل "و نيز تاييد "  حجاب و عفاف

در "  اخت�فات و تنظيم روابط قوای سه گانه
حمايت از آمران به معروف "اجرايی شدن قانون 
و اب�غ دستورالعمل آن به "  و ناھيان از منکر

  .کابينه روحانی انعکاس يافته است
البته فراموش نکنيم اين اولين بار نيست که جامعه 
با چنين طرح ھا و لوايح مشعشعانه ای در نظام 

تا آنجا که به . جمھوری اس�می مواجھه شده است
توده ھای مردم ايران مربوط می شود، 
ھرازگاھی لوايح و طرح ھايی از اين دست در 
نھادھای قانونگذاری جمھوری اس�می طرح می 
شوند، جنجال و بحران می آفرينند و پس از مدتی 
با به اثبات رسيدن بی ثمری اين گونه ت�ش ھای 

البته فرق .  مذبوحانه به بايگانی سپرده می شوند
چندانی ھم نمی کند که دولت با تدوين يک Sيحه 
خود مسبب و بانی اينگونه اقدامات پلشت در 
جامعه باشد و يا مجلس ارتجاع با تصويب طرح 
ھايی اين چنينی امنيت زنان را سلب و جامعه را 

آنچه مھم است اين است .  به تنش و ناامنی بکشاند

" حمايت از آمران به معروف و ناھيان از منکر"
در تابستان گذشته از جمله انعکاس گسترش روند 
سرکوب زنان در جامعه بود که در قالب 
کشمکش ھای ميان مجلس و دولت بازتاب 

حمايت از "طرح به دنبال تصويب .  بيرونی يافت
ھنوز "  آمران به معروف و ناھيان از منکر

واکنش ھای جامعه و جنجال درونی نظام در 
 سخنرانی نوروزی  ادامه داشت کهمورد آن

خامنه ای در مشھد و تاکيد مکرر او بر اجرای 
تام و تمام امر به معروف و نھی از منکر به 

فصل تازه ای از "  امر قرآنی"عنوان يک 
 . سرکوب و اعمال فشار بيشتر بر زنان را رقم زد
عدم تمکين کابينه روحانی در اجرای مصوبه 
مجلس، متوسل شدن روحانی به خامنه ای جھت 
توقف اجرای اين قانون و سپس ارسال مصوبه 

" حمايت از آمران به معروف و ناھيان از منکر"
ھيئت عالی حل اخت�فات و تنظيم روابط "به 

، نمايندگان مجلس را بر آن داشت "قوای سه گانه
تا به تاسی از سخنرانی نوروزی خامنه ای طرح 

را در دستور "  صيانت از حريم حجاب و عفاف"
 طرحی که از ھر نظر نسبت .کار خود قرار دھند

به طرح ھا و لوايح پيشين جمھوری اس�می از 
. ماھيت ارتجاعی تری برخوردار است

 گرچه "صيانت از حريم حجاب و عفاف"طرح
در کميسيون مشترک فرھنگی، قضايی و حقوقی 
مجلس تصويب شده است، اما تا تصويب نھايی 
در مجلس و جنبه قانونی گرفتن آن معلوم نيست 
در کشاکش جناح ھای رژيم چه سرنوشتی پيدا 

اما نفس مسئله و ماھيت آن بسيار شرم آور .  کند
اين طرح در صورت اجرايی شدن، نه تنھا .  است

از مضمون سرکوبگرانه تری عليه زنان 
برخوردار است، بلکه در عمل اقدامی است که 
فضای جامعه را نيز به سمت تشنج و درگيری 
ميان رانندگان خودروھا با سرنشينان آنان سوق 

 . خواھد داد
برای پی بردن به ماھيت ارتجاعی اين طرح 
نيازی نيست تا تک تک مواد و بندھای آن مورد 

فقط توجه به دو .  بررسی و کنکاش قرار گيرند
ماده اول آن پرده از پلشتی و وقاحت بی حد و 

 اين ٢ و ١مواد .  حصر متوليان آن بر می دارد
به روشنی نشان می دھد که جمھوری طرح 

اس�می و نمايندگان مجلس ارتجاع با تصويب 
کثيف و سرکوبگرانه ای را طرح فوق چه اھداف 
 .  در سر می پرورانند
صيانت از حريم حجاب و "اگرچه کليت طرح

 آن با پنجه ٢ و به طور اخص ماده "عفاف
کشيدن بر چھره زنان آشکارا امنيت شغلی آنان 
را در ادارات دولتی مورد ھدف گرفته است، اما 
در عمل تبعات اجرايی اين تھاجم لجام گسيخته به 
صورت تقابل زنان با حراست و مديران ادارات 

ھزينه ای که در عمل .  دولتی بازتاب خواھد يافت
و در تداوم خود از يک سو به رو در رويی 
بيشتر زنان با نظام زن ستيز و سرمايه داری 
حاکم بر ايران منجر شده و از سوی ديگر چه بسا 
بر دامنه چالش ھا و کشمکش ھای درون رژيم 

اما، ماده يک اين طرح، از .  نيز خواھد افزود
اساس تبعات اجتماعی به مراتب ويرانگری را به 

متوليان اين طرح با تنظيم ماده يک .  ھمراه  دارد
ابعاد تازه ای "  صيانت از حريم حجاب و عفاف"

. بر پلشتی و اقدامات سرکوبگرانه خود داده اند
اين ماده به روشنی نشان می دھد که جمھوری 
اس�می اينبار ع�وه بر جريمه نقدی و تھديد به 

ھا منظور   رانندگی آن منفی برای گواھينامه
مقامات نيروی انتظامی  مضافا اينکه .خواھد شد

تخلف "ی  توانند در صورت تکرار چندباره می
ماده .   راننده را نيز باطل کنند ، گواھينامه"حجاب

 اين طرح نيز در مورد کارمندان دولت است ٢
اگر در محل کار رعايت "که بنا به گفته اسفنانی، 

حجاب نداشته باشند، به عنوان تخلف شناخته شده 
و بايد تذکر شفاھی به آنھا داده شود و ھمچنين 

به ".  اين تخلف در پرونده آنھا نيز ثبت خواھد شد
گفته اسفنانی و بر اساس موادی از ھمين طرح، 
زنانی که در ادارات دولتی اشتغال دارند، چنانچه 

را رعايت نکنند، بخشی از حقوق "  حجاب"
 .ماھيانه آنھا نيز کسر خواھد شد

 سال گذشته مسئله زنان و موضوعاتی از ٣٧طی 
امر به معروف و نھی "و "  عفاف و حجاب"قبيل 

ھمواره  جزو موضوعات چالش "  از منکر
. برانگيز جمھوری اس�می عليه زنان بوده است
طی اين سال ھا، مسئوSن جمھوری اس�می 
برای جا انداختن حجاب اس�می از ھيچ اقدام 

از ھمان روزھا .  جنايتکارانه ای فروگذار نکردند
و ھفته ھای نخست به قدرت رسيدن اين رژيم، به 
فرمان خمينی گله ھای حزب اللھی، عناصر 
زنجير بدست و مجموعه نيروھای عربده کش 

عرصه را "  يا روسری يا توسری"رژيم با شعار 
بر زنان تنگ کردند، از ورودشان به ادارات 
جلوگيری بعمل آورند، به بھانه عدم پوشش 
اس�می بر چھره شان اسپره پاشيدند و حتا از تيغ 

در .  کشيدن بر لباس و جانشان نيز دريغ نکردند
تمامی اين سال ھا ھرچه بر زنان رفت، ھر 
ميزان ستم، نابرابری و سرکوبی که بر آنان 
تحميل شد، Sاقل مجريان اين بيداد و ستمگری، 
ھمان گله ھای حزب اللھی، نيروھای بسيجی و 
ارگان ھای سرکوب جمھوری اس�می بودند و 
در اين ميان تکليف زنان و مردان جامعه نيز 
معلوم بود و می دانستند با چه جانورانی مواجه 

صيانت از حريم "اينبار اما، با تصويب طرح .  اند
پلشتی رژيم و نمايندگان مجلس "  حجاب و عفاف

اس�می اش از مرز وقاحت و حيوانيت نيز 
ھيئت حاکمه ايران که با به ميدان .  گذشته است

آوردن ھمه نيروھای بسيجی و گله ھای حزب 
 سال گذشته موفق به قبوSندن ٣٧اللھی اش طی  

حجاب اس�می مورد نظرش به زنان ايران نشده 
است ، اينبار از سر استيصال و با توسل به کثيف 
ترين شيوه ممکن در صدد است تا به مقابله با 

البته پيش درآمد طرح وقاحت بار .  آنان برخيزد
 طرح ھای "صيانت از حريم حجاب و عفاف"

ديگری بودند که عموما در دوره ھمين کابينه 
امنيت زنان را "که وعده داده بود "  تدبير و اميد"

شان رسميت بخشد، "  حقوق شھروندی"و "  تامين
 .  تصويب و زمينه ھای اجرايی پيدا کرده اند

در واقع با روی کار آمدن روحانی و در پی 
تشديد چالش ھای درونی نظام، زنان نيز بار 
ديگر در مرکز سيبل تھاجمات و محل کشمکش 

تصويب طرح .  ھای درونی نظام قرار گرفتند

۵ 

١از صفحه   
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 ۶٩٩ شماره  ٩۴نيمه دوم مرداد     ۶

 خ�صه ای از اط�عيه ھای سازمان
 
 .انتشار داد" اند، ويران است  معلم آن در زندان١٠٠٠کشوری که "ای تحت عنوان  سازمان اط�عيه١٣٩۴ مرداد ٢١در تاريخ  

ھای جمھوری  وپرورش آمده است که ھزار معلم در زندان در اين اط�عيه به نقل از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش
ھا  اند يا در اثر مسائل خانوادگی مشک�تی برای آن در بين اين افراد معلمانی ھستند که بدھکار، ورشکسته، مالباخته.  به سر ميبرند

 :افزايد اط�عيه سپس می. به وجود آمده است
ھا معلمی که به اتھام دفاع از حقوق و منافع معلمان دستگير و  وپرورش، البته در مورد ده معاون حقوقی وزارت آموزش

قدر کافی گويا است که چرا اين معلمان در زندان به سر  اما اشاره وی به ھمين موارد ذکرشده، به.  اند، چيزی نگفت شده محکوم
ھا  صدھا ھزار معلم، ھمانند ميليون.  اند ھمه اين موارد به مشک�ت مالی اشاره دارد که عموم معلمان ايران با آن مواجه.  برند می

ھای يک  ھايی که بانک مرکزی و مرکزآماررژيم درمورد متوسط ھزينه حتی بر طبق گزارش.  برند کارگر، در فقر به سر می
 . کنند اند، اکثريت معلمان زيرخط فقرزندگی می خانوارشھری انتشار داده

بسياری از معلمان که بايد وقت آزاد خود را صرف مطالعه و ارتقای سطح دانش خود کنند، به ناگزير، برای نجات از اين 
ھا است  اکنون ديگر مدت.  ھا نيست اند که اغلب مرتبط با حرفه معلمی آن وضعيت وخيم مادی و معيشتی، شغل دومی را برگزيده

قرض گرفتن، .  ھا نيست ھای آن که درنتيجه رشد افسارگسيخته تورم، شغل دوم ھم پاسخگوی نيازھای معيشتی معلمان و خانواده
انجامد که اکنون  ھای غيرقابل پرداخت و زندان می خريدھای اقساطی، گرو گذاشتن اموال و داروندار، سرانجام به بدھکاری

ھمين وضعيت وخيم مادی و معيشتی به مشک�ت خانوادگی منجر .  برند گروھی از معلمان در نتيجه آن در زندان  به سر می
 .کند عنوان مورد ديگری به آن اشاره می وپرورش به گردد که معاون حقوقی آموزش می

 معلم عمدتاً به علت مشک�ت ١٠٠٠شود که   مشت دزد و غارتگر بر آن حاکم باشند، وضع بھتر از اين نمی در کشوری که يک
. ھا تومان فقط از بابت فروش نفت به غارت رفته است در طول استقرار جمھوری اس�می تريليون.  مالی در زندان به سر برند

.  کنند ھای تريليونی را برم� می شود، خودشان تعدادی از اين دزدی ھرگاه که اخت�فات باندھای درون ھيئت حاکمه تشديد می
طلبانه رژيم برای کمک به  ھای توسعه طلبی ھا ی سرکوب و جاه ھای ارگان  ميلياردھا دSر از ثروت کشور صرف ھزينه ساله ھمه

 . برند ھا کارگر، معلم، پرستار، بيکار و تھيدست در فقر به سر می شود، اما ميليون گرای منطقه و جھان می مرتجعين اس�م
راه .  مذھب حاکم بر ايران، جز اين رسالتی نداشته و نخواھد داشت که ازھرجھت ويرانی و تباھی به بار آورد دولت دينی شيعه

دانی  اين رژيم را بايد سرنگون کرد و به زباله.  راه ديگری وجود ندارد.   رھا شدن از فجايع جمھوری اس�می،تشديد مبارزه است
 .  تاريخ سپرد

 .انتشار يافت" اعتراضات صدھا کارگر و معلم در مقابل مجلس"  با عنوان ١٣٩۴ مرداد ٢٥اط�عيه ديگری در 
 مردادماه صدھا تن از کارگران و معلمان در ميدان بھارستان تجمع کردند و خواستار ٢٥شنبه   اين اط�عيه خبر داد که روز يک

 .تحقق مطالبات خود شدند
 تن  از بازنشستگان فوSد ايران، برای چندمين بار، در اعتراض به وضعيت وخيم معيشتی خود و عمل نکردن ٥٠٠حدود 

 .وزيرکاربه تعھداتی که برای پرداخت معوقات به کارگران داده بود، درمقابل مجلس، تجمع اعتراضی برپا کردند
 . خواستار پرداخت فوری حقوق و مطالبات معوقه خود شدند.  ماه حقوق معوقه دارند٢٠اين بازنشستگان که تا 

در بودجه امسال مقرر شد که ھزار ميليارد تومان معادل حقوق شش ماه از محل واگذاری سھم الشرکه  به بدھی بازنشستگان 
يک تاکنون عملی  اما ھيچ.  ھای ديگر تأمين شود فوSد پرداخت شود و برای شش ماه ديگر سال نيز بايد اعتبار موردنظر از محل

 .نشده است
ھای مختلف کشور نيز مجدداً در مقابل ساختمان مجلس تجمع  ای استان ھای برق منطقه  تن از کارگران شرکت٨٠٠در ھمين حال  

کارگران برق فشارقوی و بازنشستگان .  بندی مشاغل شدند اعتراضی برپا کردند و خواستار استخدام رسمی و اجرای طرح طبقه
 .فوSد اين بار ھم ، جز وعده وعيد چيزی نشنيدند
دبستانی نيز که از سراسر کشور به تھران آمده بودند، با تجمع در مقابل ساختمان  ع�وه بر کارگران، جمعی از معلمان زن پيش

اين معلمان خواستار استخدام رسمی و افزايش حقوق و مزايای خود .  مجلس نسبت به وضعيت شغلی و حقوقشان اعتراض کردند
 . ھستند

 .ايلنا ھمچنين از تجمع کارگران نيروگاه پرند در مقابل وزارت نيرو خبر داد
شد و درنھايت با اجرای قانون   نيروگاه پرند توسط مديريت دولتی اداره می٩٢اند تا قبل از سال  اين کارگران به ايلنا گفته

 کارگر ١٤٠مزايای مزدی .   به بخش خصوصی واگذار شد٩٢سازی، مالکيت و مديريت اين واحد نيروگاھی از سال  خصوصی
 .اين واحد نيروگاھی به نسبت سنوات گذشته کاھش چشمگير داشته است

ھا جريان دارد  ھای آن ای که برای رسيدگی به خواسته مقامات وزارت نيرو از نمايندگان کارگران معترض خواستند تا در جلسه
 .از نتيجه اين جلسه خبری انتشار نيافته است. شرکت کنند

 :گيرد اط�عيه سپس نتيجه می
دھد که سياست نئوليبرال اقتصادی جمھوری اس�می و واگذاری مؤسسات  خوبی نشان می اين تجمعات اعتراضی کارگران به

 .داران بخش خصوصی، چه نتايج فاجعه باری برای کارگران به بار آورده است دولتی به سرمايه
ضمن دفاع از مبارزات و مطالبات برحق کارگران و معلمان و تحقق فوری اين مطالبات، جمھوری )  اقليت(سازمان فدائيان

ھا کارگر و تمام  اس�می را مسئول مستقيم فقر، بيکاری، به تعويق افتادن مداوم دستمزدھا، تنزل ھولناک سطح معيشت ميليون
 .اند ھا مواجه شده داند که درنتيجه سياست نئوليبرال ، کارگران با آن فجايعی می

ھای ارتجاعی ضدکارگری اين رژيم   کارگران را به تشديد مبارزه عليه جمھوری اس�می و سياست)  اقليت(سازمان فدائيان
 .خواند فرامی

 ١٧نيز درتاريخ )  اقليت( پناھجوی ديگر در قايقی در دريای مديترانه، کميته خارج کشور سازمان فداييان ۴٠پس از کشته شدن 
 .منتشر کرد" داری و تعرض به حق پناھندگی بحران سرمايه"ای با عنوان   اط�عيه٢٠١۵اوت 

ھای نظامی   نفر در دو سال گذشته، آمده است که با افزايش درگيری۵٠٠٠در اين اط�عيه ضمن اشاره به کشته شدن بيش از 
ھا انسان  ای و و بر اثر سلطه ديکتاتوری و سرکوب در کشورھای منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، آوارگی ميليون داخلی و منطقه

 .ابعاد وسيعی به خود گرفته است
مرز و اولين   درصد از کل پناھجويان در کشورھای ھم٩٠ تا ٨۵المللی بين  اما در اين ميان با آن که طبق آمار رسمی نھادھای بين

کردن افکار عمومی و افزايش کنترل    داری برای گمراه ھای سرمايه دولت"شوند،  رسند پناھنده می ی نسبتاً امنی که می نقطه
ھا و  درگيری"آن ھم ."  را توجيه کنند ورودی به اروپا مرزھای تا ميليتاريزه کردن اند وسيع به راه انداخته تبليغاتی مرزھا،
 ."داری خود يکی از عاملين اصلی آن ھستند ھای سرمايه ھايی که دولت جنگ

با بحران ديگری دست و پنجه نرم "آيند  گذارند و به اروپا می آن دسته از پناھجويانی نيز که سفر پرخطر را پشت سر می
گرفت و از سوی، با حم�ت گرايشات  ست که قب� در اختيار پناھجويان قرار می ای از يک سو کمبود امکانات اوليه."  کنند می

داری و دفاع از حق پناھندگی و  مبارزه با اين تعرضات سرمايه: "از اين رو، در اط�عيه آمده است.  راست و فاشيستی روبرويند
مقابله با اين تعرضات و  .دستاوردھای طبقه کارگر و نيروھای مترقی و پيشرو امروز بيش از پيش حائز اھميت گشته است

ھايی برای دفاع از حقوق انسانی پناھجويان در زمره وظايفی است که در مقابل نيروھای مترقی و پيشروی  دھی به ائت�ف شکل
 ."جھان قرار دارد

۵از صفحه   

۶ 

که ھرکدام از جناح ھای رژيم با توجه به شرايط 
و موقعيت شان، اجرای کدام Sيحه و طرحی را 

فراموش .  به نفع جناح خود ارزيابی می کنند
نکنيم که صابون چنين ايده ھای واپسگرايانه ای، 

دولت تدبير و "يک سال پيش از طرف ھمين 
مسلما .  بر تن نويسندگان ايران خورده است"  اميد

ھمگان Sيحه سانسور و مميزی وزير ارشاد 
ھمان Sيحه ای که .  کابينه روحانی را به ياد دارند

در صدد بود با انداختن توب مميزی در زمين 
نويسندگان، ھر يک از آنان را رسما به يک 
عنصر سانسورچی و مميزی نظام بر نشر کتاب 

تا بدين وسيله بار .  و آثار ادبی شان مبدل سازد
تمام ھزينه ھای سانسور، خفقان و مميزی حاکم 
بر جامعه را از دوش جمھوری اس�می برداشته 
و بر شانه ھای تک تک نويسندگان و ناشرين 

 . ايران آوار سازد
 

صيانت از حريم "به ھر حال، با تصويب طرح 
حمايت "و اجرايی شدن قانون  "  حجاب و عفاف

 مستثنا"  از آمران به معروف و ناھيان از منکر
از اينکه جمھموری اس�می چه خوابی برای 
زنان و سرکوب بيشتر آنان ديده است، در اين 
ميان واقعيت ديگری نيز وجود دارد و آن اين 
است که ھيئت حاکمه ايران از يک سو، با شرايط 
آتش زير خاکستر و زنان و مردانی مواجه است 
که عم� و آشکارا حجاب اس�می را به چالش 
گرفته اند و از سوی ديگر با بحران ھای سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی حاکم بر نظام و کشمکش 
ھای رو به تزايد جناح ھای درون خود دست به 

لذا، با توجه به مجموعه شرايط .  گريبان است
حاکم بر جامعه و روند روبه گسترش مبارزات 
جاری در کشور آنچه عينی تر و به واقعيت 
نزديک تر است اين است که ھيئت حاکمه ايران 
نخواھد توانست با تصويب و اجرای چنين طرح 
ھای ارتجاعی و دامن زدن به جو سرکوب عليه 

 . زنان به اھداف پليد خود دست يابد
اجرای مصوبات سرکوبگرانه ای از قبيل قانون 

" حمايت از آمران به معروف و ناھيان از منکر"
و "  صيانت از حريم حجاب و عفاف"و يا طرح 

باSتر از آن، سخنرانی نوروزی خامنه ای در 
مشھد و تاکيدات چند باره او بر رعايت اجرای 

اگر چه ھمه "  امر به معروف و نھی از منکر"
در راستای يک خط واحد و با ھدف تشديد 
سرکوب زنان و ايجاد ناامنی و تشنج در جامعه 
برنامه ريزی شده اند، اما ھمانطور که اشاره شد 
نه تنھا جمھوری اس�می با اجرای چنين طرح 
ھايی به اھداف کثيف و سرکوبگرانه خود موفق 
نخواھد شد، بلکه در عمل خود با بحران بيشتر و 
تشديد تنش ھا و کشمکش ھای درونی مواجه 

اين ھمان نکته ظريفی است که زنان .  خواھد شد
و توده ھای مردم ايران می توانند از شرايط 
موجود و از تشديد کشمکش ھای درونی ھيئت 
حاکمه سود برده و بدينوسيله به مبارزات خود 
جھت احقاق مطالبات شان از جمله لغو حجاب 
اجباری و دست يابی به حق انتخاب پوشش عمق 

 .و پھنای بيشتری بخشند
 
 

صيانت از حريم عفاف و "
 يا پنجه کشيدن " حجاب

 بر چھره زنان
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 کند که خلق فرامين را ديکته می وقتی

 .کند با ھر تحولی در عراق اقدام می
شان با  کردھای عراق نيز که اخت�ف گذشته

دولت مرکزی عراق ھمچنان باقی است، مخالف 
ھا را در  ھر تحولی ھستند که بخواھد نقش آن

. ھا و نھادھای دولتی محدود سازد ارگان
ھای موسوم به سنی ھم در ھيئت حاکمه  گروه

کنند  عراق، تا جايی از اقدامات عبادی حمايت می
که از آن به نفع موقعيت بھتری برای خود 

 .برداری کنند بھره
بنابراين، حتی عملی شدن اقدامات محدود و 

تواند، اخت�فات درونی  ناچيز عبادی ھم می
باندھای فاسد را تشديد و اين خود به عامل 
ديگری برای شکست و سرنگونی رژيم توسط 

بحران سياسی عميق .  مردم عراق تبديل گردد
انداز روشنی برای جنبش  موجود در عراق، چشم

ھای کارگر و زحمتکش مردم عراق  توده
قدر کافی  گرچه اين جنبش ھنوز به.  گشايد می

يافته نيست، اما در جريان پيشرفت خود،  سازمان
کند و به اشکال  يافتگی بيشتری پيدا می سازمان
ھای  آورد و ارگان تری از مبارزه روی می متنوع

ھا شکل  دھی و رھبری توده جديدی برای سازمان
 .خواھد گرفت
نشينی طبقه حاکم، در شرايط بحران  ھر گام عقب

ای را يک گام به جلو  سياسی عميق، جنبش توده
باندھای درون ھيئت حاکمه .  سوق خواھد داد

توانند با اقدامات سطحی و حتی  عراق، نمی
. ھای بعدی، اين جنبش را مھار کنند سرکوب

گرچه اين جنبش ھنوز تا داشتن يک رھبری 
تواند  راديکال کارگری فاصله دارد، اما می

ای پيش رود که Sاقل دولت  اکنون تا مرحله ھم
حاکم را سرنگون سازد و با استقرار دولتی غير 

ای  مذھبی،از شر فجايع حکومت مذھبی و فرقه
ھای  اين جنبش و پيروزی.  موجود خ�ص شود

  تواند مردم عراق را از شر دولت فقط می آن، نه
بخش  ای و فاسد نجات دھد، بلکه نجات فرقه

ھا تن از مردم عراق خواھد بود که  ميليون
رحم  اکنون در چنگال گروه ارتجاعی و بی ھم

چراکه اگر .  اس�می داعش اسير و گرفتارند
جنبش کنونی مردم عراق بتواند دولت مذھبی 

گرای، تبعيض و فساد را براندازد و  فاسد، فرقه
. يک دولت، غيرمذھبی در عراق مستقر گردد
آنگاه خود مردم مناطقی که اکنون تحت کنترل 
دولت اس�می داعش قرار دارند، آن را سرنگون 
خواھند کرد و معضلی را که اقدامات نظامی 
دولت کنونی عراق و ائت�ف تحت رھبری 
آمريکا نتوانست حل کند، مردم عراق با قيام خود 

پيروزی توده مردم در .  سادگی حل خواھند کرد به
عراق و سرنگونی دولت حاکم بر اين کشور، 

تواند منبع الھامی برای مردم  تمام کشورھای  می
منطقه خاورميانه نيز باشد و البته ھر پيروزی 

ھای مردم ايران نيز  ھا يک پيروزی برای توده آن
ھست که در حال نبرد برای سرنگونی دولت 

 .اند مذھبی جمھوری اس�می
 

ھايی تمايل  گذاری در حوزه تاکنون به سرمايه
ھا ممنوع يا  اند که اشتغال زنان در آن نشان داده

بسيار محدود است، مانند نفت، گاز، پتروشيمی، 
ھا، در  گذاری در نتيجه اين سرمايه.  و از اين قبيل

صورت تحقق، عمدتاً در نرخ بيکاری مردان 
و اگر تأثير ناچيزی نيز بر .  تأثير خواھند گذاشت

ست در  اشتغال زنان بگذارند، مانند قطره آبی
از آن گذشته، ھمان گونه که .  کويری خشک

تاکنون مشاھده شده است، افزايش اشتغال واقعی 
ستيزانه رژيم   و زن ھای جمعيتی زنان با سياست

در تضاد و تناقض است و زنان نبايد به اين 
 .پايه دلخوش کنند ھای بی وعده

از اھميت اقتصادی اشتغال زنان و ضرورت آن 
ی  زده در تأمين معاش خانواده در اقتصاد بحران

به جز آن، اشتغال زنان، بر .  کنونی ايران گفتيم
فرد، خانواده و روابط اجتماعی تأثيرات ژرفی 

گيری از نيروی کار و  با بھره.  گذارد برجای می
توان و خ�قيت نيمی از جمعيت، روند رشد و 
توسعه جامعه شتاب خواھد گرفت؛ اشتغال زنان، 
الگوھای سنتی تقسيم کار جنسيتی، اقتدار 
مردساSرانه و روابط قدرت در خانواده و جامعه 

کند؛ به ظھور رساندن  را دچار تحولی عميق می
ھای  داوری ھای زنان، پيش ھا و قابليت توانايی

سنتی عليه آنان را در ھم خواھد شکست؛ 
ی  توانمندی اقتصادی زنان حتا از گستره

ھای خانگی و اجتماعی عليه آنان خواھد  خشونت
و در مجموع مشارکت اقتصادی، سياسی .  کاست

و اجتماعی زنان به برابری جنسيتی در جامعه 
 .ياری خواھد رساند

پيامدھايی که با روبنای سياسی واپسگرای حامی 
ھای دينی و تفکر  داری، آموزه نظام سرمايه

روست  از اين.  خوانی ندارد مردساSرانه حاکم ھم
که جمھوری اس�می بيش از سه دھه با تصويب 

ھای رنگارنگ، با  و اجرای قوانين و طرح
 زنان از بسياری حقوق  سرکوب، با محروميت

کند زنان را از  خود، با تبليغ و تحميق ت�ش می
اما .  ھا براند ھای اجتماعی به انزوای خانه عرصه
روزی که زنان کارگر و زحمتکش، از .  به عبث

مرز مقاومت گذشته و به مقابله و مبارزه برای 
سرنگونی جمھوری اس�می و محو نظام 

داری برخيزند، خواھند توانست حقوق  سرمايه
خود را به تمامی بازستانند و ھمدوش مردان 

ای عاری از ستم، استثمار  ی خود جامعه طبقه ھم
 .و نابرابری برپا کنند

زير فشار تظاھرات و مطالبات مردم،  .  شدند
وزير  سيستانی دوباره وارد صحنه شد و به نخست

دستور اص�ح دستگاه قضائی و بازنگری در 
اما طبقه حاکم، ع�وه بر .  قوانين را داد

ھای عبادی، اقدامات ديگری را برای  ظاھرسازی
مقابله با موج جنبش اعتراضی مردم و کنترل آن، 

گروه مقتدا صدر با اين توجيه .  تدارک ديده است
ای مانع از اجرای برنامه  که گويا عده

عبادی ھستند، اع�م کرده است که "  اص�حات"
ميليونی در دفاع از  قصد برگزاری تظاھرات يک

اين اقدام گروه .  ھای او را دارد عبادی و برنامه
گرا، ھدفی جز مقابله با تظاھرات  مرتجع اس�م

ھای مردم عراق که ھدف آن سرنگونی نظم  توده
موجود در اين کشور و برقراری يک دولت 

 .غيرمذھبی است، ندارد
ھای طبقه  رغم تاکتيک واقعيت اما اين است که به

حاکم عراق، برای مقابله با جنبش راديکال 
تر از  ای، بحران سياسی در اين کشور جدی توده

. آن است که بتوان با اين اقدامات بر آن غلبه کرد
ھايی از درون طبقه  اکنون حتی افراد و گروه

اند که نظام سياسی حاکم بر عراق  حاکم معترف
دولت حاکم بر عراق،  .  بست رسيده است به بن

شکست و ناتوانی خود را عريان و آشکار در 
ھای مختلف اقتصادی، اجتماعی و  تمام عرصه

. ھا به نمايش گذاشته است سياسی در انظار توده
اند، آشکارا  مردمی که به تظاھرات روی آورده

خواھند اين نظم را تحمل  اند که نمی اع�م کرده
تمام اين حقايق تأييدی بر عمق و وسعت .  کنند

 .بحران سياسی در عراق است
حال، اخت�فات درونی باندھای ھيئت  درعين

ھا  اگر آن.  حاکمه عراق، بر کسی پوشيده نيست
قيدوشرط حمايت خود را از  اکنون بی

اند،  وزير عراق و برنامه او اع�م کرده نخست
ھای مردم عراق و  ھا از جنبش توده ھراس آن

صحنه، اخت�فات  اما در پشت.  سرنگونی است
يک از آنھا  ھيچ.  حادی در جريان است

ای  خواھند که حتی اقدامات ناچيز عبادی ذره نمی
. ھا را به خطر اندازد منافع اقتصادی و سياسی آن

ھايی با  گرای شيعه رقابت گرچه باندھای اس�م
خواھند کمترين  يکديگر دارند، اما مطلقاً نمی

ھا و دست باSيی که در  ای به موقعيت آن لطمه
برخی از اين .  قدرت حاکم دارند، وارد آيد

ھای عبادی که  گرا باسياست جريانات اس�م
ھا لطمه وارد کند،  احتماSً کمی به منافع آن

اکنون  الدعوه، مالکی ھم رھبر حزب.  اند مخالف
فقط عليه  چينی نه در ايران است و مشغول توطئه

. مردم عراق، بلکه عليه رقيب خود عبادی است
فقط درگذشته از  جمھوری اس�می ايران، نه
اکنون به  ويژه ھم حاميان مالکی بوده، بلکه به

چراکه تمام .  کند تر از وی حمايت می شکلی جدی
آنچه را که در عراق جريان دارد، توطئه 
عربستان سعودی برای قطع نفوذ جمھوری 

از ھمين روست که .  داند اس�می در عراق می
اکنون به تقويت ھرچه بيشتر مالکی برای مقابله 

۴از صفحه  ٣از صفحه    

  »مشغوليت زنانه«
 به جای اشتغال زنان

 زنده باد سوسياليسم
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  از ياد خواھد رفت۶٠نه تابستان 
 ۶٧ و نه تابستان 

 ٢٢کردستان از جمله احسن ناھيد دانشجوی 
ی دانشگاه پلی تکنيک و از فعالين سازمان  ساله

چريکھای فدايی خلق که بر روی برانکارد برای 
ھای  اعدام آورده شده بود به يکی از عکس

ای از جنايات رژيم را به  تاريخی که گوشه
کشد، تبديل گرديد و در تاريخ ماندگار   تصوير می

 .شد
در تھران نيز تعداد زندانيان سياسی در زندان 

 بندھای مستقل ۵٩اوين به حدی رسيد که در سال 
کميته مشترک و .  زندانيان سياسی بوجود آمدند

ھای جديد   اوين ميزبان دستگيری٢٠٩ھای  سلول
 .بودند

طور که  آغاز جنگ ايران و عراق نيز ھمان
برای حکومت بود تا با "  نعمتی"خمينی گفت 

استفاده از احساسات ملی و مذھبی، افکار 
ھای  عمومی را منحرف ساخته و به تثبيت پايه

ھا، اھداف،  البته تحليل زمينه.  قدرت خود بپردازد
ای  و نتايج جنگ خود مقاله مفصل جداگانه

ده ماه .  کنيم طلبد که در اينجا از آن گذر می می
پس از آغاز جنگ، کشتار و سرکوب سراسری 

ھا و ديگر مخالفين دولت در دستور کار  کمونيست
ھا قبل  ی اين سرکوب را از ماه نقشه.  قرار گرفت

پرورانده و ابتدا با اط�عيه معروف دادستانی 
تمام اين تصميمات در جلساتی که .  آغاز گرديد

ھای  اسناد آن را ھمان زمان سازمان چريک
اقليت در نشريه کار منتشر   -فدايی خلق ايران 
ھای  در آن جلسات سازمان.  نمود گرفته شدند

ی راه برای  مخالف به چند دسته تقسيم شده و نقشه
ناگفته نماند که يکی از .  ھا ترسيم شد سرکوب آن

گيرنده در اين جلسات بھزاد نبوی  سران تصميم
وزير مشاور وقت، از سران سازمان مجاھدين 

طلبان کنونی  انق�ب اس�می و از رھبران اص�ح
بود، محسن سازگارا و اسدهللا Sجوردی از ديگر 

نگاه شود (شرکت کنندگان در اين جلسات بودند 
 ١٣ تاريخ انتشار ١١٢به نشريه کار شماره 

 ).١٣۶٠خرداد 
 نيز تير خ�ص را برای ۶٠ خرداد سال ٣٠

سعيد .  اجرای سرکوب سراسری شليک کرد
سلطانپور شاعر، نمايشنامه نويس، دبير کانون 
نويسندگان ايران و از اعضای سازمان چريکھای 

اش دستگير شده  فدايی خلق که در شب عروسی
ی اعدام  بود يکی از اولين کسانی بود که به جوخه

 با اعدام و کشتار ۶٠تابستان سال .  سپرده شد
ھا آغاز  وسيع مخالفان سياسی از جمله کمونيست

برخی از روزھا بيش از صد نفر در اوين .  شد
. شدند  که محل تيرباران بود، اعدام می۴پشت بند 

 سال نيز از اعدام در امان ١٨حتا نوجوانان زير 
ھايی  تمامی اعدام شدگان در دادگاه.  نماندند

ترين حقوق خود به  محاکمه شدند که از ابتدايی
عنوان يک زندانی از جمله حق داشتن وکيل 

قاضی تنھا براساس نظر بازجو .  محروم بودند
احتياجی ھم به مطالعه .  کرد حکم را صادر می

نظر بازجو و اط�عاتی که در .  پرونده نداشت
جريان بازجويی با شکنجه بدست آمده بود برای 
صدور حکم کافی بود، نه مرجعی بود تا به اين 
احکام رسيدگی کند و نه امکان اعتراض به حکم 

ھا  نه فقط اعضا و کادرھای سازمان.  وجود داشت
ھا حتا  که بسياری از ھواداران و فعالين سازمان

ھا در  برخی.  در شھرھای کوچک اعدام شدند
ھای وحشيانه جان باختند، برخی  زير شکنجه

نکرده است و يا آن جمله مشھور مھدی بازرگان 
ما "اولين نخست وزير دولت اس�می که گفت 

 ".خواستيم اما سيل آمد باران می
ھايی  از فردای قيام بھمن، دولت اس�می با توده

با .  ی قيام مسلحانه را داشتند روبرو شد که تجربه
کارگرانی روبرو بود که در بسياری از مراکز 

چون صنايع نفت شوراھای خود را  کارگری ھم
سنديکاھای خياطان، کفاشان، .  بوجود آورده بودند

. بافنده سوزنی و غيره نيز شکل گرفته بودند
ويژه در کردستان به خروش  ھای ملی به اقليت

ھا بر  آمده و خواھان رفع ستمی بودند که سال
با زنانی روبرو .  ھا سنگينی کرده بود ھای آن شانه

ھايی  با سازمان.  بود که خواھان برابری بودند
ای  انق�بی روبرو بود که به يک نيروی توده

 .تبديل شده بودند
در چنين شرايطی دولت اس�می به رھبری 
خمينی، از ھمان روز اول نابودی نتايج برشمرده 

با فتوای خمينی .  را در دستور کار خود قرار داد
در رابطه با حجاب، با افروختن آتش جنگ در 

عام مردم چندين  کردستان که با کشتار و حتا قتل
که با بريدن سر م�ی "  قارنا"روستا از جمله 

ھمان کاری که (سنی مذھب روستا آغاز شد 
و با ھجوم به )  کنند امروز داعشيان می

 .صحرا و خوزستان ترکمن
ھای سياسی نيز  طولی نکشيد که دفاتر سازمان

از تابستان .  مورد تھاجم قرار گفته و بسته شدند
ھای فدايی خلق و   چريک  که دفاتر سازمان۵٨

مجاھدين خلق بسته شدند، کمتر از يک سال نيز 
ھا را  طول کشيد تا دولت کليد بسته شدن دانشگاه

ھا به يکی از  که بعد از بسته شدن دفاتر سازمان
ترين مرکز فعاليت علنی  معدود مراکز و البته مھم

 ۵٩ارديبھشت .  تبديل شده بودند، روشن کند
ھا با ھجوم نيروھای نظامی و شبه نظامی  دانشگاه

 .بسته شدند" انق�ب فرھنگی"و تحت عنوان 
تھاجم به .  شوراھای کارگری نيز در امان نماندند

خانه کارگرکه درآن مقطع محل تجمع و جلسات 
کارگران پيشرو وانق�بی بود، و در اختيار گرفتن 

در پی تظاھرات .  آن از اولين اقدامات دولت بود
 که صدھا ھزار نفر ۵٨پُرشکوه اول ماه مه سال 

در آن شرکت کرده و خانه کارگر سازمانده آن 
ی کارگر پی  بود، دولت اس�می به اھميت خانه

از ھمين رو بود که با حمله به خانه کارگر .   بُرد
توسط گروھی از اوباش که برخی از آنان 

جا حضور دارند و تصاحب آن،  چنان در آن ھم
خانه کارگر را به خانه مزدوران سرمايه تبديل 

سپس نابودی شوراھای کارگری و به .  کرد
موازات آن تشکيل شوراھای اس�می در 

بسياری از کارگرانی که .  ھا آغاز شد کارخانه
عضو شوراھا بودند از کار اخراج و يا حتا 

 .دستگير شدند
اعدام  زندانيان سياسی نيز از ھمان ابتدا آغاز شد 
بويژه در کردستان و سپس در ترکمن صحرا و با 

شوراھای سراسری خلق "اعدام چھار رھبر 
ھا در  عکس اعدام تعدادی از آن".  ترکمن

در .  اھداف انق�ب از جمله آزادی تبديل شدند
. کردستان و ترکمن صحرا شوراھا شکل گرفتند

ويژه در ترکمن صحرا شوراھای سراسری  به
خلق ترکمن به يک قدرت منحصر به فرد تبديل 

ی از اعمال حاکميت از پايين  گشته و به نمونه
ھايی از معلمان تشکلی به نام  گروه.  تبديل شد

کانون مستقل معلمان را سازمان دادند و در آن 
ھا و مراکز نظامی  حتا در پادگان.  متشکل شدند

نيز شوراھای پرسنل انق�بی ارتش شکل گرفت 
و حضور نيروھای کمونيست و انق�بی محسوس 
بود، نشريه سرباز و انق�ب نيز از سوی 
ھواداران سازمان چريکھای فدايی خلق  در 

ھای اول بعد از قيام و در چند شماره انتشار  ماه
 .يافت

گيری از آزادی  بر بستر چنين شرايطی و با بھره
ھای کمونيست و  ھا، سازمان ناشی از انق�ب توده

چپ و راديکال توانستند به فعاليت علنی روی 
. ھايی سراسری تبديل شوند آورده و به سازمان

ترين  ھای فدايی خلق برجسته سازمان چريک
ھا بود که توانست از  سازمان انق�بی اين سال

يک سازمان محدود و مخفی به سرعت به يک 
سازمان سراسری تبديل و تشکي�ت خود را در 

"سراسر کشور گسترش دھد ارگان "  کار. 
سراسری سازمان بر سر ھر چھارراھی در 

نشريه کار، گاه با .  رفت تھران به فروش می
ھا  کتاب.   ھزار عدد به چاپ رسيد٢٠٠تيراژ 

آزادانه و بدون محدوديت منتشر شده و روبروی 
دانشگاه تھران ھر کتابی برای خريد در دسترس 

 .بود
اين شرايط بستر مناسبی را برای رشد آگاھی 

ديکتاتوری سلطنتی به .  ھا فراھم کرده بود توده
ھا  عنوان يک مانع مھم در برابر رشد آگاھی توده

محو شده و در حالی که قدرت جديد ھنوز کامل 
ھای  ی سازمان گرانه مستقر نشده بود، فعاليت آگاه

ھای اجتماعی  چپ و کمونيست که بر واقعيت
ھا و رشد آگاھی  ی جذب توده استوار بود، زمينه

توان در  ھا را فراھم آورده بود و اين را می آن
ھای  ھا به سازمان آوری ھر چه بيشتر توده روی

 .راديکال و کمونيست آن دوران به خوبی ديد
حاکميت سياسی جديد که از رشد آگاھی توده ھا و 

ھا   گسترش روزافزون نفوذ و اعتبار کمونيست
درميان کارگران و زحمتکشان وحشت داشت، 

ترين وظيفه ای که دربرابر خود قرارداد،   مھم
نابودی دستاوردھای انق�ب و تثبيت حاکميت 
سرمايه بود و اين ھمان دستور کاری بود که 
جنگ ھشت ساله بايد درخدمت آن قرار می 
گرفت وبه کشتار ھزاران کمونيست و مبارز در 

 .طول يک دھه انجاميد
ھا، سردمداران آتی  ی توده در واقع قيام مسلحانه

جمھوری اس�می را نيز غافلگير کرده و 
طور که ايادی  ھمان.  ھا بود برخ�ف ميل آن

ھا  خمينی در حالی که نظام سلطنتی با قيام توده
در عمل سرنگون شده بود، در تھران با بلندگو به 

گفتند خمينی ھنوز اع�م جھاد  ھا آمده و می خيابان

١٠از صفحه   

٩درصفحه   



 ٩ ۶٩٩ شماره  ٩۴نيمه دوم مرداد     ٩

 ۶٧ از ياد خواھد رفت و نه تابستان ۶٠ نه تابستان 

. برای او باشد و البته از اين فرصت استفاده کرد
ی فروزانی بود که به عنوان   شعله در واقع زندان

شد و اين  آخرين سنگر مقاومت بايد خاموش می
را جمھوری اس�می با توجه به مبارزات مردم 

ھا و   که يکی از خواست۵٧در سال 
شان آزادی زندانيان سياسی بود،  شعارھای

 .دانست خوبی می به
.  رقم خورد۶٧و اين گونه بود که تابستان 

که بدانند چه خبر است  ھزاران زندانی بدون اين
برده شدند و باز بدون آن "  ھيئت مرگ"به پيش 

بدون .  است"  ھيئت مرگ"که بدانند اين ھيئت، 
طی ھر گونه مراحل دادرسی، بدون اع�م اتھام، 

دانستند که اين به  بدون داشتن وکيل، حتا نمی
طور که در جواب  ھمان.  اصط�ح دادگاه است

يکی از زندانيان سياسی که پرسيده بود اين 
کنيد گفته بودند  ھا را برای چه می سوال
تان را تفکيک کنيم و با اين  خواھيم بندھای می

گيريم که چگونه  ھا تصميم می ھا و پاسخ سوال
 .تفکيک کنيم و چه کسی را به کدام بند بفرستيم

ھا، برای  در جريان اين به اصط�ح دادگاه
ھا تنھا گفتن اين که مسلمان نيستم کافی  کمونيست

. شان صادر شود بود تا به عنوان مرتد حکم اعدام
ات  مجاھدين نيز در پاسخ به اين سوال که اتھام

" ھوادار"و يا حتا "  مجاھد"گفتند  چيست اگر می
شان اعدام بود، چرا که اين پاسخ به معنای  حکم
بودن بود و ديگر به سواSت بعدی "  منافق"

رسيد، ھمان کاری که امروز داعشيان  نمی
ست تا مسلمان نباشی  ھا ھم کافی برای آن.  کنند می

ات  رافضی"ی ديگری باشی باز  حتا اگر از فرقه
 ".اعدام"ات  و حکم" خوانند

عام مردم در  آری حکومت اس�می با قتل
" قارنا"ده "  سنی"کردستان و بريدن سر م�ی 

آغاز کرد و با کشتن ھزاران زندانی سياسی در 
زندان آن ھم بدون محاکمه، يک دھه را به پايان 

ای که جنگ خانمانسور را نيز با خود  دھه.  برد
ای که نام ج�دی به نام خمينی را با  دھه.  داشت

طلبان حکومتی از  خود دارد و امروز اص�ح
بازگشت به دوران او به عنوان معبود خود ياد 

ھا که  ھمان.  کنند و سعی در تطھير او را دارند می
ھا که جنگ  آن روزھا بر سر قدرت بودند، ھمان

ھا که نقشه سرکوب و  را برافروختند، ھمان
ھا که در زير  عام مخالفين را چيدند، ھمان قتل

شکنجه، يا با تفنگ و يا با طناب دار ھزاران 
اما نه تابستان .  زندانی سياسی را به قتل رساندند

 . ۶٧ از ياد خواھد رفت و نه تابستان ۶٠
 

ھايی منفعل در  در ھم شکسته و حداقل به آدم
سازی به  تواب.  ی سياسی تبديل کند عرصه

اما به .  سياست اصلی رژيم در زندان تبديل شد
ھای  نشينی رغم تمام اين فشارھا و حتا عقب
، جو ۶٠تاکتيکی بسياری از زندانيان در سال 

زندان با گسترش مقاومت زندانيان که در برخی 
 آغاز شد، آرام آرام ۶١از بندھا بويژه از سال 

از ھمين رو بود که برای نمونه .  تغيير کرد
پاييز (ھای انفرادی گوھردشت  زندانبان سلول

) ۶٢از سال (حصار  و يا تابوت را در قزل)  ۶١
ھا نتوانست  کدام از آن اما با ھيچ.   راه انداخت به

. مقاومت زندانيان سياسی را در ھم شکند
چه که در زندان رخ داد گسترش  برعکس آن

مقاومت و مبارزه زندانيان سياسی بود، زندانيانی 
که با حداقل امکانات و در شرايطی بسيار سخت، 
پرچم مبارزه را برافراشته، در برابر زندانبان 
قدعلم کرده و به شرايط غيرانسانی زندان 

 .کردند اعتراض می
 زندانی سياسی ٢٠٠تنھا در زندان اوين بيش از 

شان از زندان آزاد نشده  به رغم پايان يافتن حکم
و ھمين گروه از زندانيان سياسی بودند که .  بودند

 و در مدت تنھا ۶۶ زندان اوين در سال ۴در بند 
در آن .   بار دست به اعتصاب غذا زدند٣چند ماه 

شرايط سخت که تنھا امکان زندانيان سياسی 
ھا با  بار آن م�قات سه ھفته يا دو ھفته يک

ھم با گوشی و از پشت شيشه بود،  خانواده، آن
قيد  زندانيان سياسی ملی کش با خواست آزادی بی

و شرط زندانيان سياسی دست به اعتصاب غذا 
ی اع�م اعتصاب غذای خود،  ھا در نامه آن.  زدند

از ھر گونه پيش شرط برای آزادی زندانيان 
در يک .  عنوان تفتيش عقايد نام بردند کش به ملی

 مقاومت ۶٧ھا پيش از تابستان  ک�م فضای زندان
ھا به مرکزی برای پرورش  زندان.  و مبارزه بود

رژيم شکست .  کادرھای جنبش تبديل شده بودند
برای ھمين .  مفتضحی را در زندان خورده بود

خوبی  رژيم به.  نيز به دنبال راه چاره بود
دانست که در صورت پايان جنگ، مبارزه و  می

اعتراض زندانيان سياسی اوج بيشتری خواھد 
گرفت و از ھمين رو به دنبال يک راه حل قطعی 

 .برای حل مساله زندانيان سياسی بود
ی خود  از ھمين رو بود که رژيم کارشناسان ُخبره

را برای تحقيق و ارائه گزارش به زندان فرستاد 
ی  که عطاءهللا مھاجرانی وزير ارشاد کابينه

 مھاجرانی ۶۶در پاييز .  ھا بود خاتمی يکی از آن
با حضور در زندان اوين و از جمله بازديد از بند 

کش که در آن مقطع از جمله  زندانيان ملی
وگو با  پيشتازان مبارزه در زندان بودند و گفت

شک  تعدادی از زندانيان گزارشی تھيه کرد که بی
عام  گيرندگان اصلی برای قتل مورد استفاده تصميم

 . قرار گرفت۶٧زندانيان سياسی در تابستان 
پيش از اين نيز گاه زندانيان سياسی قديمی به 
صورت ناگھانی به کميته مشترک برده شده و 
بازجويان کميته مشترک که از دانشجويان خط 

ی  ھمه.  نشستند وگو می ھا به گفت امام بودند با آن
ھا در واقع برای اين بود که رژيم بتواند با  اين

ی خود به  کسب گزارش و نظر عوامل ُخبره
رژيم .  تصميمی در مورد زندانيان سياسی برسد

تواند آخرين فرصت  دانست که پايان جنگ می می

معلول شدند و بر جسم و جان بسياری نيز 
کف پای بسياری .  ھايی ماندگار برجای ماند زخم
ھای ناشی از  ھا در اثر ضربات کابل و زخم از آن

گوشت "آن چرک کرده و به دليل عفونی شدن 
چنان در اثر  برخی از پاھا آن.  آورده بود"  اضافه

کابل داغان شده بودند که در زندان بر روی پای 
) علی(نبی .  شد ھا عمل جراحی انجام می آن

جديدی از اعضای سازمان چريکھای فدايی خلق 
اقليت و از کادرھايی که در بخش   -ايران

کارگری سازمان فعال بود، از جمله زندانيان 
ھای  سياسی بود که در اثر ضربات کابل انگشت

اش را از دست داد، دستگيری تا اعدام وی  پاھای
 . ماه طول کشيد۶تنھا 

جايی که با  در آن مقطع، دولت اس�می از آن
کمبود کادر برای بازجويی از زندانيان سياسی و 

ھای مبارز و انق�بی  گسترش ضربات به سازمان
روبرو بود، از دانشجويان خط امام که سفارت 

ھا بعدھا از  آمريکا را اشغال کرده و اغلب آن
کرد  طلب شدند استفاده می سران جريان اص�ح
ھا يعنی سعيد حجاريان در  که يکی از سران آن

گيری وزارت اط�عات نقش مھمی ايفا کرد  شکل
 ١۵تاکنون نام . و به معاونت اين وزارتخانه رسيد

ی اول  ھزار نفر از کسانی که در طی دھه
حاکميت اس�می اعدام شدند، مشخص شده و 

بسياری .  اند شک بسياری ھنوز ناشناخته مانده بی
نيز در نبردھای خيابانی و در جريان تعقيب و 
گريزھای نيروھای امنيتی به دام نيروھای 

چند تن از اعضای .  سرکوب افتاده و جان باختند
کميته مرکزی سازمان چريکھای فدايی خلق 

غ�ميان )  ھادی(چون احمد  اقليت ھم  -ايران
که در خانه (مژده  گل)  نظام(لنگرودی، يدهللا 

اسديان، )  اسکندر(، سيامک )ناميدنش فرامرز می
 .گونه جان باختند بھکيش اين) کاظم(محمدرضا 

توان از کشتار سراسری زندانيان  در اين ميان می
ی پايان اين   به عنوان نقطه۶٧سياسی در تابستان 

تر از ھر  کشتاری که عريان.  ھا نام برد سال
اش از  کشتار ديگر، ج�دی رژيم اس�می و ترس

ھا و ديگر جوانان مبارز و انق�بی را  کمونيست
 .به روشنی روز آشکار کرد

 به آن جنايت ۶٧اما چرا رژيم در تابستان 
ست که  ترين سوالی اين مھم!  ھولناک دست زد؟
 .بايد به آن پاسخ داد

ھا پيش  واقعيت اين است که دولت اس�می مدت
از پذيرش قطعنامه به اين نتيجه رسيده بود که در 

بست رسيده و بايد به جنگ پايان داد  جنگ به بن
و طبيعی بود که شرايط جامعه بعد از جنگ با 

رژيم .  شرايط دوران جنگ تفاوت پيدا خواھد کرد
ھای  ھای جنگ پايه توانسته بود در طول سال

ھای  قدرت خود را با گسترش و تقويت دستگاه
نظامی، بوروکراسی و مذھبی و با سرکوب 

ھای اول بعد از قيام  مخالفين سياسی نسبت به سال
ھا زندان و  ی اين اما به رغم ھمه.  ، تثبيت کند۵٧

زندانيان سياسی مانند استخوانی در گلو مانده 
 .بودند

ی خود در  ھای سرکوبگرانه پا با سياست رژيم ھم
سطح جامعه، در داخل زندان نيز بويژه از اواخر 

حدوحصر  ، با سرکوب و فشار بی۶٠خرداد سال 
ھا را  بر روی زندانيان سياسی ت�ش کرد تا آن

٨از صفحه   



 ۶٩٩ شماره  ٩۴نيمه دوم مرداد     ١٠

 

 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمھوری اس�می 

١٠ 

  از ياد خواھد رفت ۶٠نه تابستان 
 ۶٧و نه تابستان 

ھايی ھستند که از  در تاريخ ھر ملتی دوران
مقاطع مھمی که .  ای برخوردارند اھميت ويژه
طور مستقيم حداقل بر زندگی يک نسل  تاثير آن به
توان  در تاريخ معاصر ايران نيز می.  خواھد بود
 ٢٠ی  ھای انق�ب مشروطيت، اواخر دھه از سال

 ٢٨ که در نھايت به کودتای ٣٠ی  و اوايل دھه
ھای کارگری و  ، سرکوب اتحاديه١٣٣٢مرداد 

احزاب مخالف و استقرار ديکتاتوری 
محمدرضاشاھی انجاميد و قيام تاريخی توده ھای 

 عليه نظام سلطنتی، ۵٧زحمتکش ايران در سال 
برسرکار آمدن دولت اس�می، سرکوب 

ھای کارگری و احزاب چپ و راديکال و  تشکل
عام ھزاران مبارز و کمونيست در طول يک  قتل

 .ھای مھم تاريخی نام برد دھه به عنوان دوران
گيری ارتجاع اس�می از دل انق�بی که با  شکل

ھای  خواست آزادی و عدالت اجتماعی و بر شانه
ھا  کارگران، زحمتکشان و جوانان و با خون آن

ی مھم از تاريخ  ور شده بود، آغاز يک دوره شعله
ويژه  اھميت بيان اين موضوع به.  اين ملت است

ی  ست که نه انق�ب شکست خورده برای نسلی
ی اول برقراری   را به چشم ديد و نه از دھه۵٧

ای  دھه.  ای با خود دارد حاکميت اس�می خاطره
گيری از تمامی  که حاکميت جديد با بھره

ابزارھای خود از جمله ارگان ھای سرکوب 
دولتی و دين به نابودی تمامی دستاوردھای 

ای که با دو اتفاق  دھه.   نشست۵٧انق�ب خونين 
پايان جنگ و اعدام .  تاريخی به پايان رسيد

 .۶٧ھزاران زندانی سياسی در تابستان 
 که در نھايت به قيام ۵٧ی انق�ب  در پروسه
 بھمن انجاميد، کارگران و ٢٢ و ٢١ی  مسلحانه

گيری  شکل.  زحمتکشان به دستاوردھايی رسيدند
شوراھای کارگری در تعداد زيادی از 

ھای مستقل  کارخانجات و نيز ديگر تشکل
ھای سياسی از  چون سنديکا و آزادی کارگری ھم

 .جمله نتايج اين انق�ب نيمه کاره بودند
ی حضور دانشجويان  ھا در نتيجه دانشگاه

کمونيست و مبارز به سنگری برای پيشبرد 

  ٨درصفحه 

برروی  ماھواره ياه ست   برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی از کانال تلويزيونی ديدگاه
(Yahsat) شود   پخش می . 

 : ھای تلويزيون دمکراسی شورائی بدين قرار است ساعات پخش برنامه
 

:روزھای دوشنبه و چھارشنبه ھر ھفته  
  شب به وقت ايران،٩٫۵ساعت  

. ساعت پخش ميشود١ شب به وقت اروپای مرکزی به مدت ٧ ساعت   
 

:تکرار برنامه ھا در روزھای  
  صبح به وقت ايران،٩٫۵سه شنبه و پنجشنبه ھر ھفته ساعت  

. صبح به وقت اروپای مرکزی خواھد بود٧ ساعت   
 

و    اگربه تلويزيون ماھواره ای دسترسی نداريد، ميتوانيد از طريق آدرس اينترنتی سايت ديدگاه
 : جی ال ويز به طور زنده و ھمزمان برنامه ھای تلويزيون دمکراسی شورايی را مشاھده کنيد

http://www.didgah.tv/fa 
 

:مشخصات ماھواره ای کانال تلويزيون ديدگاه  
  درجه ی شرقی۵٢ / ۵  ماھواره ياه ست

٧ / ٨:اف ای سی-٢٧۵٠٠:سيمبلريت -عمودی: پوnريزاسيون -١٢٠٧٣:فرکانس  
٠٠۴۵٣۶٩٩٢١٨٧: شماره تلفن برای تماس با تلويزيون دمکراسی شورايی  

 
 com.gmail@tv.shora:  آدرس ايميل

 com.tvshora://http: آدرس تلويزيون دمکراسی شورايی در اينترنت
 

  I.S.F / P. B. 398 / 1500 Copenhagen V. / Denmark: آدرس پستی

ھای  نامpه          ))))ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�ا���ـ�((((�ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن �ـ�ز
�ن 	ـ�ا���ن برای ارتباط با 

 . ھای زيرارسال نمائيد خود را به يکی ازآدرس
 

 :آلمان
K . A . R 
Postfach  160531 
60068  Frankfurt 
Germany 

 :دانمارک
I . S . F 
P . B . 398 
1500 Copenhagen   V 
Denmark 

 :سوئيس
Sepehri 
Postfach 410 
4410 Liestal 
Switzerland 

 :ھلند
Postbus  23135 
1100  DP 
Amsterdam Z.O 
Holland 

ھای مالی خود را به شËمËاره حسËاب  کمک
بانکی زير واريز و رسيد آن را به ھËمËراه 

ھËËای  کËËد مËËورد نËËظËËر بËËه يËËکËËی از آدرس
 . سازمان ارسال کنيد

:شماره حساب  
Gironummer 2492097 
Stichting ICDR   نام صاحب حساب:  
IBAN: 
NL08INGB0002492097 
BIC: INGBNL2A 
Amsterdam, Holland 
 

 :نشانی ما برروی اينترنت
http://www.fadaian-minority.org 
http://65.254.86.197/ 
 

 : E-Mailپست الکترونيک 
info@fadaian-minority.org 

 :ای ميل تماس با نشريه کار
kar@fadaian-minority.org 
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